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A s nosas vidas son “un conto de
idiotas”, di Rebecca Graham no

epílogo da entrevista ao actor
Sebastian Nell; bo reflexo porque
todos somos un pouco actores. Imos
evoluíndo, mudando de faz cun xogo
de máscaras para a xente que nos
rodea. Ninguén coñece todas as
nosas caras; nin nós mesmos.

Ata aquí o universal. Pouco ou
máis nada teremos en común con Nell,
cuxa personaxe, realmente desagra-
dable,  acabou por comerse á per-
soa.  Atesoura tantos defectos que é
difícil de crer: misóxino, soberbio,
homófobo, clasista, prepotente, cínico,
ególatra, ou incluso tacherista. Nesta
última parte, se cadra, debeu ter algún
dilema moral (se é que reflexionaba
algo sobre este asunto), pois apoiou
publicamente a Thatcher malia recoñe-
cer que tiña a eiva de ser muller.

Con todo, Nell acabou sendo reco-
ñecido co titulo de Sir pola relevancia
da súa figura, a dun grande actor cria-
do no berce do teatro inglés universita-
rio, que chega a conquistar Hollywood.

Sempre desesperado por facerse
notar, quizais porque pasa desaperci-
bido no seu nacemento e na súa
morte, xa que outros grandes aconte-
cementos (II Guerra Mundial e atenta-
dos yihadistas) sucedían á par.

Nace nunha casa humilde no
Londres de 1932 e comeza nun
emprego de reloxeiro. Vai á universida-
de, onde debuta co grupo de teatro
interpretando  The Tempest, de
Shakespeare. É nesta etapa onde o
seu elitismo comeza a medrar de
maneira desmesurada. Aínda que
chega á universidade grazas a axudas
(ao igual que o seu irmán, eivado de

nacemento), rexeita todo iso como
mecanismo de defensa, para fuxir dos
recordos desa pobreza familiar que
tanto detestaba.

Sebastian é tan ruín que coñecer
que carga con certos traumas de infan-
cia non nos inspira compasión algunha;
podemos comprender algún por que,
pero nunca empatizar con el.
Finalmente rebélase como un home
triste, atormentado porque é moi covar-
de como para matarse e está tan só
que non ten quen o axude a facelo,
atrapado nunha vida que xa non quere
á que lle gaña a batalla o Alzheimer.

Pero se ben Nell é un home que
detestamos de principio a fin, non oco-
rre o mesmo con Graham, a xornalista

que o entrevista. Porque iso é este libro:
unha entrevista pechada en 400 páxi-
nas onde descubrimos a Nell grazas á
conversa coa muller que el escolleu
como notaria nas súas últimas horas.

De Graham compadecémonos.
Mantense no seu papel de decidida
ao principio (máscaras de novo),
parece feble mentres aganta os envi-
tes velenosos de Nell, que non dubida
en insultala e ferila no persoal. Porén,
a nosa coprotagonista vai perdendo
esa pose segundo avanza a conver-
sa. Mesmo Nell a acusa de que tam-
pouco “deixaría pasar a oportunidade
de mancar a unha persoa por moito
que a admire”.

Grazas a que un desmemoriado sir
solicita a unha xornalista que recolla a
súa historia (sen que nunca saibamos
canto hai de certo nela), facemos un
amplo percorrido polo século XX, polo
grande teatro inglés e por Hollywood,
onde Nell interpreta obras reais e parti-
cipa en producións  recoñecibles.
Ademais, a documentación é tan mara-
billosa que ata nos deixa chiscos á
música pop, dende The Beatles a Pet
Shop Boys. Coñecendo máis a
Rebecca Graham, descubrimos o tras-
fondo do xornalismo e desmitificamos
esas oficinas de película para dar paso
aos xefes déspotas. Todo cosido cunha
pericia admirable, nun ton lixeiro e moi
fácilmente dixerible que consegue ter-
nos atrapados nunha conversa con
alguén que xa se presentara na entra-
diña inicial. Seguro que só un xornalis-
ta sería capaz de “vendernos” un anti-
héroe como alguén tan fascinante.

“Con todos vostedes, as másca-
ras rotas de Sebastian Nell”.
Imprescindible.

Marta Resilla Texto

NARRATIVA Coñecendo ao protagonista, descubrimos o trasfondo do xornalismo
e desmitificamos as oficinas de película dando paso aos xefes déspotas.

Máscaras rotas para Sebastian Nell
Alberto Ramos
Galaxia, 2014

Xogo de máscaras

Descubrimos a Nell
grazas á conversa coa
muller que el escolleu
como notaria nas súas

últimas horas.

11-cultura protexta:j-cultura  21/04/15  10:53  Página 84


