
espectacles 26 D’ABRIL DEL 2014 49DISSABTE

Gabriel García Márquez, 
del llibre a l’escenari

D
e Gabriel García Márquez 
s’han dit moltes coses 
aquests dies, però no s’ha 
dit tot. I no s’arribarà al 

tot, per més que passi el temps, per-
què la seva obra (i la seva influència en 
altres gèneres) s’escapa de les mans 
per inventar nous camins que al seu 
torn es bifurquen i es multipliquen.
  S’ha parlat poc, per exemple, de 
la seva vinculació amb el teatre. Ad-
mirador confés dels grecs, de Sòfo-
cles molt especialment, no li va inte-
ressar, no obstant,  escriure històries 
per ser posades en escena i per això 
és autor d’una sola obra, Diatriba de 
amor contra un hombre sentado, que va 
escriure més pel desig de veure-la re-
presentada per una actriu a qui ad-
mirava –Gabriela Dafau, argentina– 
que per necessitat d’endinsar-se en 

el gènere. L’obra, un assaig sobre «la 
desgràcia de la felicitat», el monò-
leg d’una dona disposada a passar 
comptes amb el marit en el moment 
previ a la celebració de les bodes de 
plata, es va veure a Espanya el 2004 
interpretada per Ana Belén amb di-

recció de José Carlos Plaza. Però les 
novel·les de l’autor han estat motiu 
d’innombrables i variades adapta-
cions teatrals. Cien años de soledad ha 
estat la més estimada per la gent del 
teatre, amb més adaptacions, però 
també El coronel no tiene quien le escri-
ba, La cándida Eréndira i El otoño del 
patriarca s’han vist en escenaris que 
van del con sud a l’extrem més orien-
tal d’Europa. 
 També el món de la música va 
veure en els textos de García Már-
quez motiu d’inspiració. El amor en 
los tiempos del cólera es va convertir en 
Florencia en el Amazonas (1991) amb 
música de Daniel Catán  i va ser la 
primera òpera cantada en espanyol 
als EUA, produïda, a la vegada, per 
tres dels seus millors teatres d’ope-
ra: Houston, Los Angeles i Seattle. 
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Admirava els grecs, 
però no li va interessar 
escriure per al teatre

 El 1992, Eréndira, de Violeta Di-
nescu, va fer cantar la càndida i la se-
va àvia cruel. Del amor y otros demoni-
os es va convertir també en una òpe-
ra amb partitura de l’hongarès Pete 
Eötvös (aquests dies dirigint a Es-
panya, per cert) que es va estrenar a 
Glyndeburne el 2008.
 I per estrany que pugui semblar, 
també Broadway es va fixar en Gar-
cía Márquez. Crónica de una muerte 
anunciada es va convertir en un mu-
sical que va produir el Lincoln Cen-
ter, estrenada el maig de 1995 i que 
no va passar de 37 representacions 
(65, sumant les 28  de preestrena).
 Moltes les versions i diverses les 
mirades, però res comparable al pla-
er d’obrir el llibre i començar a lle-
gir: «Muchos años después, frente al pelo-
tón de fusilamiento...» H

puntsa

–Vostè té, per fi, el seu Goya, el que 
li van donar aquest any per Vivir 
es fácil con los ojos cerrados. ¿Ja 
dorm tranquil?
–Jo sempre he dormit tranquil. És 
veritat que tenia sis nominacions, 
però hi ha gent que segur que en té 
deu i segueix sense premi.

–¿El Goya és a Albelda?
–Ha estat allà, sí. Em van fer un ho-
menatge preciós. Un dels dies més 
bonics de la meva vida. Encara que 
també va ser un dia terrorífic per-
què va morir Dunia Ayaso (cineas-
ta). Aquestes coses et demostren 
que en la vida ve tot junt. Després 
de l’homenatge al meu poble, vaig 
agafar un avió cap a Las Palmas per 
acomiadar la meva amiga. Ara el 
Goya està a sobre del piano que tinc 
a casa. Sembla un Beethoven.

–Vostè és un dels actors més esti-
mats pel públic.
–La popularitat te la dóna la tele. I 
jo n’he fet molta. ¿Sap què em di-
uen els meus companys del gim-
nàs, que són gent molt gran? Tots 
han vist 8 apellidos vascos i em dei-
xen anar: a veure si fas pel·lícules 
així, perquè, ¿què estàs fent? I jo 
els dic, coi, he estrenat quatre pel-
lícules. Però res...

–¿Tremola amb la taquilla de La vi-
da inesperada?
–8 apellidos vascos és 8 apellidos vas-
cos. És clar. Però el més interessant 
és el canvi de percepció. Ara sembla 
que, en lloc de la crisi del cine, hi 
ha el miracle del cine. Abans, totes 
les entrevistes eren: ¿El Govern us 
odia? ¿Hi ha falta d’idees? ¿El cine 
està desconnectat del públic? Arri-
bava un moment que semblava que 
tu t’estaves defensant a les entrevis-
tes. I, home, jo no m’he de defensar 
de ningú. Que cadascú faci la seva 
feina. Així que, sí, un petit miracle 
ha canviat la perspectiva. Tant de 
bo passi com en el futbol i els cui-
ners, que tothom els estima.

–¿Li agrada el futbol?
–M’encanta. Sobretot, el Reial Ma-
drid.

–Però no es deu alegrar de la crisi 
del Barça, ¿oi?
–En absolut. El Barça juga de mera-
vella. Messi és estratosfèric i Iniesta 
em fascina.  H

OLGA PEREDA
MADRID

Que Nova York és la ciutat de les 
oportunitats el cine ens ho ha ex-
plicat mil vegades. Però la reali-
tat és que els somnis no sempre es 
compleixen. Això ens ho recorda La 
vida inesperada, agredolç conte de 
fades que ens ve a dir que la nostra 
fada no era com l’havíem somiat. 
Javier Cámara (Albelda de Iregua, 
la Rioja, 1967) es posa en la pell de 
Juanito, un actor que es guanya la 
vida servint copes i fent classes de 
cuina a la ciutat de les (no) oportu-
nitats.

–Si no fos actor, ¿es dedicaria a l’a-
gricultura?
–¿Es refereix a les finques del meu 
pare? Tant de bo fossin unes grans 
finques. Són unes hortes petites. I 
a més ningú les està cultivant. Les 
meves germanes i jo no ens merei-
xem ni tenir-les per ser tan mals 
agricultors.

–Al contrari que al seu personatge, 
a vostè no li falta feina com a actor.
–No. Sempre hi ha coses. Encara 
que reconec que vaig aprendre dels 
meus pares a afrontar la incerte-
sa econòmica. El meu pare és agri-
cultor i la meva mare, mestressa de 
casa. I els agricultors aprenen ca-
da any que o en guardes per a l’any 
que ve o la tempesta se’t pot endur 
tota la collita. Em van inculcar des 
de molt jove que s’ha de ser formi-
gueta. No tinc grans ensurts encara 
que hagi d’estar parat. 

–La vida inesperada és un conte de 
fades que demostra que la teva fa-
da no és perfecta, però és teva.
–Totalment. Els somnis no són sem-
pre com se somien. Els somnis evo-
lucionen. I quan es compleixen 

«Nova York és 
un caramel amarg. 
Allà t’adones 
que la soledat
és realment la 
soledat»

dius: ah, mira, era això. I hi ha som-
nis que es compleixen que són molt 
perillosos perquè no hi estàs pre-
parat. 

–¿Nova York és un somni?
–És un caramel molt amarg. Té mol-
tes cares i quan més temps hi passes 
més t’adones que és una ciutat fa-
gocitadora.

–¿Hi ha viscut algun temps?
–Quan vam presentar Hable con ella 
m’hi vaig quedar tres mesos. Va ser 
llavors quan vaig conèixer Elvira 
Lindo (guionista de La vida inespe-

rada). Vaig estar disfrutant i estudi-
ant, encara que no m’assabentava 
de res. Allà t’adones que la soledat 
és realment la soledat.

–¿Un s’acomplexa a Nova York, es-
pecialment si és actor?
–No, a mi el talent m’alimenta. 
No m’espanta que hi hagi gent 
amb més talent que jo. Al contrari, 
m’incentiva. Al principi dius: qui-
na quantitat de gent bona que hi 
ha aquí. Vas a qualsevol teatre i els 
actors canten, ballen i actuen. Pe-
rò, escolta, tu també tens les teves 
armes.

33 Javier Cámara, dimarts en un hotel de Madrid, on va presentar ‘La vida inesperada’.
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«Tant de bo que amb el cine 
passi igual que amb el futbol»
JAVIER CÁMARA  Actor. Protagonitza ‘La vida inesperada’


