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 Porca misèria interpretes el
paper d’una dona angelical, bastant formal, men-
tre que en aquesta darrera obra al TNC, Jo sóc un
altre!, fas d’una noia més explosiva, una femme
fatale frívola que amaga una romàntica Marilyn
a dins. Amb quin dels dos registres et mous més
còmoda?
No és només el registre. El teatre i la televisió són
eines molt diferents i estic còmoda amb tots dos.
En teatre és molt divertit fer comèdia: anar cap
enfora i tot fer-ho ben gran realment. És l’únic lloc
on t’ho pots permetre. En canvi, a  la televisió, si
no és que fas una cosa molt estripada, hi ha sempre
un to bastant més realista, més petit. M’agraden
tots dos, de debò.

Els teus inicis estan molt lligats amb el grup Dei
Furbi, que s’ha especialitzat en Comèdia de
l’Art, per tant, potser la novetat ha estat en
aquest sentit afrontar un personatge realista a
Porca misèria…

L’èxit li ha arribat de la mà de la sèrie Porca misèria,

on se l’ha vista sovint rere una bata de científica que

contrasta vivament amb el tipus de papers que Anna
Sahun ha dut a l’escenari. L’últim, al TNC, ha estat el
d’una noia voluptuosa i sensual que va destrossant cors

fins que és el d’ella el que pateix mal d’amors. (Text:

Àlex Gutiérrez / Fotos: Máider Mendaza / Maquillatge.

Glòria Cavallé / Vestit: Giménez&Zuazo)

A

“Estic còmoda

tant amb el

teatre com amb

la televisió”

Sí que ha estat completament nou, perquè a més
no havia fet mai res de televisió, llevat d’un paper
molt petit a Temps de silenci de només un capítol.
En canvi a Porca misèria va ser tot sobtat: de no
haver fet mai televisió saltava a una sèrie d’aques-
tes característiques, a un personatge com aquest,
que té un pes dins dels protagonistes.

Com vas fer el salt a la televisió?
Buah! Al principi patia molt. Que si estaràs a l’al-
tura, que si no has fet mai res… Suposo que vaig
tenir una mica d’intuïció i també la confiança que
em van demostrar tant la directora de càsting com
el director a l’hora d’escollir-me. També penso que
he anat aprenent, que no vaig amb la por tant de
la novatada. Els primers dies de gravació, a la pri-
mera temporada, passava uns nervis… Anava amb
la lletra tan superapresa que, al final, el Joel em
deia: “És igual, el text, el pots embrutar i fer-lo
més teu, perquè si no, realment se’t veu la tensió”.
Ha sigut un regal.
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Al teatre tot s’està
tornant més

comercial. Ja està bé
que n’hi hagi, però
els teatres públics

haurien d’apostar per
línies bastant més

alternatives
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Porca misèria ve signada com “Una sèrie de Joel
Joan”, però malgrat vendre’s com a obra d’autor,
traspua una sensació de col·lectiu. Heu treballat
aquesta sensació de troupe?
Des del principi el Joel va apostar per tenir sempre un
mateix equip i procurar que hi hagués molt bona re-
lació entre ells. El fet que hi ha gent que passi a la
segona temporada i que es mantingui el mateix equip
és significatiu. La tele sí que a vegades exigeix petites
variacions, però sempre tenim els mateixos realitza-
dors, la mateixa gent de vestuari, de maquillatge,
d’atrezzo, perquè un cop tots aquests departaments o
grups ja han vist una mica el caràcter de la sèrie com
va, que t’ho canviïn és una cosa molt delicada. Per
això temporada rere temporada s’ha anat creant un
equip molt compacte, es respira molt bon rotllo, per-
què tothom està molt a gust. I reps el feedback de la
gent: t’elogien des de la il·luminació, els decorats, el
maquillatge…

La sèrie ha estat un fenomen per a la franja dels qui
tenen a l’entorn de trenta anys. S’esperava aquest
èxit?
No. Ha estat un petit fenomen quant a novetat, i la

gent ha respost molt bé. No sé si se l’esperaven o no,
jo tampoc no coneixia el projecte, abans d’emetre’l.
Jo, a la primera temporada, era una espectadora més,
seguia els capítols cada setmana i quan no podia me’ls
gravava, i realment em vaig anar enganxant, perquè
no havia vist el producte acabat. Cal tenir en compte
que hi anava, feia les meves seqüències, però no sabia
ni el resultat de les altres ni el resultat final. Així que
com a espectadora de la sèrie vaig anar vivint allò de
“vull seguir-ho”. I, és clar, és una sèrie que enganxa, la
gent que et para pel carrer… Amb tot el respecte a
totes les altres sèries i als companys de professió, Por-
ca misèria és un producte diferent, i això la gent ho ha
notat.

Pel que fa a la teva aportació com a actriu, com has
encarat la construcció del personatge a la sèrie?
En principi amb molta por: em va costar bastant,
sobretot la part científica. Jo vinc de lletres i el la-
boratori era tot nou per a mi. Vaig demanar molt
assessorament i vaig tenir un parell de trobades amb
la Rosa Maria Sàrrias, que és qui s’encarrega de
l’assessorament científic, per veure una mica com
es manipulaven els objectes allà, quan es posaven
els guants, quan no, què era cada aparell. I després,
pel que fa a la conducta del personatge amb la seva
vida privada, que és la relació amb el Pere, ha sigut
més un anar fent, una mica per intuïció. Després
vas veient que els guions et permeten cohesionar
aquest personatge, que és bastant egoista, que va
sempre a la seva, que no pensa com diu les coses,
que sovint la caga perquè té un gran defecte, que
no té filtre…

Fins a quin punt hi has deixat lliscar la teva perso-
nalitat?
En molts aspectes sí que se m’assembla… Bé, en molts
no, però en alguns sí: aquesta cosa del rigor i de la
responsabilitat en la feina, per exemple. Però en la
seva vida personal no ens assemblem tant, i això tam-
bé m’ha agradat perquè és un personatge que sí que
porta la meva pell però diu coses que per exemple jo
no diria o actua de manera amb la vida de parella que
jo no faria a vegades. Sóc bastant més suau que la
Laia.

I pel que fa a la matadora Sara de Jo sóc un altre?
La Sara és un personatge que està inspiradíssim en el
tòpic de la femme fatal, la tia que no se n’adona i, pum,
van caient. I es tracta que quan li interessa algú, aquest
algú doncs li costa, és un personatge molt més frívol,
que tots podem reconèixer al carrer. A vegades veus
una tia explosiva, que vesteix així, també, per provo-
car i dir “que estupenda que sóc”. Són dos tipus de
feina, els dos personatges: és un treball molt més d’ob-
servació, el personatge de la Sara, més basat en el que
veus. I en canvi, la Laia és més basat en això, a còpia
de capítols de guions, a veure què pensa, què opina de
certes coses, el seu món científic és una cosa més raci-
onal, en la construcció del personatge des del punt de
vista observador.

L’autor de Jo sóc un altre! defensava la visió del tea-
tre purament per entretenir. Coincideixes amb
aquest plantejament o t’agrada més treballar amb
textos que tenen coses a dir?
Penso que hi ha d’haver oferta per a tot…
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Hi ha molta gent que
diu que si exposes el
teu parer sobre
política t’estàs tirant
pedres al teu
terrat… A mi, la
veritat, no em fa
gens de por, al
contrari, no
m’avergonyeixo de
res del que sento,
no crec que faci la
punyeta a ningú

Et parlo més com a actriu que com a espectadora.
Com a actriu, potser m’interessen molt més textos
més arriscats, més alternatius, més que van a la llaga
de la gent. Per pur entreteniment ja tenim la tele-
visió, tenim coses més a mà… Al teatre ara tot s’està
tornant més comercial que abans. I penso, que ja
està bé que hi sigui, perquè hi ha públic al qual
això ja li està bé. Però, per altra banda, els teatres
públics haurien d’apostar per línies bastant més al-
ternatives.

El dia de la manifestació contra les retallades a l’Es-
tatut, eres damunt l’escenari, junt amb altres com-
panys de la sèrie, com Joel Joan i Mercè Martínez.
Creus que això pot condicionar la vostra feina ar-
tística després?
En cap moment m’ho vaig prendre com un acte de
valentia. No anava a fer política per un partit deter-
minat, no anava a ser militant d’un grup determinat,
sinó que des del meu sentiment catalanista volia rei-
vindicar això: que escoltin el nostre sentiment com a
nació. Això no ho negaré davant de ningú.

Però hi ha gent que es dedica a posar creuetes da-
vant noms que se signifiquen per una o altra op-
ció…
A veure. Sí que és molt delicat, i hi ha molta gent
que diu que si exposes el teu parer sobre política t’es-
tàs tirant pedres al teu terrat… A mi, la veritat, no
em fa gens de por, al contrari, no m’avergonyeixo de
res del que sento, no crec que faci la punyeta a ningú.
A vegades n’hem parlat, amb el Joel, hem tingut con-
verses d’aquest tipus. Ell em deia que no per expres-
sar el nostre sentiment polític ens deixaran de donar
feina.

De fet, Joel Joan ha encapçalat no poques polèmi-
ques i bé que treballa.
Sí. Porta una trajectòria de molts anys i és un tio que
treballa molt. I tot i aquesta manifestació i els rotllos
en què s’ha fotut, i en què l’han fotut, com ara allò
dels capellans a Porca misèria o l’incident al Camp
Nou amb el Correllengua, segueix sent un personat-
ge molt potent, i no per això ha deixat de tenir feina.
La gent el respecta molt més, de fet. A Madrid, amb
els companys que es troba, ningú li tira per la cara les
idees polítiques. Evidentment que no tots som el Joel
Joan i molts acabem de començar, però no dic mai
mal contra els espanyols ni contra Madrid. No em
tanco en banda, no és allò que perquè sóc catalana
m’és igual, prefereixo defensar les meves idees políti-
ques que no anar a treballar a Madrid: si m’ofereixen
treballar a Madrid hi aniré encantada, però hi aniré
tota jo, amb el meu sentiment de catalana, sense fer
mal a ningú, i allà parlaré en castellà. Voler disfressar
el que sents també et fa que vulguis caure bé a tot-
hom i de sobte diguis: “Bé, què hi pinto jo, si no puc
dir el que penso?”.

En tot cas, el sol fet que s’hagi fet una reflexió prèvia
ja és indicatiu…
A vegades també tenim la sensació que des d’allà
ens miren molt i ens observen el que diuen, i en el
fons, la gent  i els directors tant d’aquí com de
Madrid o d’on sigui van a buscar el perfil d’actor
que volen, el talent de l’actor, és igual, no hi ha
tanta malícia; penso que són més els mitjans de

comunicació que ens volen fer creure que els actors
catalans… Allà no, potser és l’opinió del carrer a
Madrid, però gent de la professió ens té tant res-
pecte com nosaltres a ells.

Parlant de plans futurs, quins tens en cartera?
Doncs tinc Porca misèria; fins a l’agost estarem gra-
vant la tercera temporada.

Té data d’estrena?
No la sé del cert, però suposo que a la tardor.

I ens en pots fer algun avançament?
No (riu). Però ahir em vaig acabar de llegir l’últim
capítol de la tercera temporada, i és boníssim. Amb
un final que ho deixa tot bastant penjat.

I sobre l’escenari?
Amb el grup Dei Furbi estem començant un projecte
nou que aquest cop farem encara una mica amb estil
de Comèdia de l’Art. Farem un Marivaux que es diu
L’illla dels esclaus, a veure on porta això. Perquè, tot i
que tindrà el segell de la Gemma Bertran, el fet de
tenir un text tan ben escrit, d’un autor que cada rèpli-
ca té un doble sentit, aleshores és un gust…

Com et vas enrolar en aquest grup de Comèdia de
l’Art?
Va néixer de la voluntat de la directora que va ser pro-
fessora nostra a l’Institut del Teatre. La nostra pro-
moció va sortir amb un esperit de grup molt potent,
així que quan vam acabar aquell segon any, volíem fer
bolos tant sí com no, ni que fos per passar després el
platet. Quan estàs a l‘Institut tens moltes ganes de fer
coses d’aquestes i la directora, en aquell moment pro-
fessora, va estar encantada amb nosaltres. I just quan
vam acabar quart ens va venir a buscar i ens va propo-
sar de formar una companyia.

Vau trigar molt a estrenar?
Vam agafar un Scherzo, que havia nascut ja d’un taller
de l’Institut, el vam mimar, la Gemma va retocar les
coses que semblaven més acadèmiques, massa de ta-
ller, i li vam donar un aire més d’espectacle, més
arregladet, fins que el vam estrenar al Convent de Sant
Agustí, en el marc del Grec. Van seguir molts bolos, i
després ens vam embrancar amb el següent especta-
cle que era Divertimento, que també el vam estrenar
al Grec, i amb aquest ja vam recórrer món: vam anar
al Festival d’Almagro, vam fer algunes ciutats de l‘Estat
espanyol… La tercera va ser Tocata i fuga, que és la
que encara ara portem de bolos.

És complicat tirar un grup així endavant?
En principi era la idea de formar una companyia
estable que es pogués autogestionar, tot i no tenir
un teatre, que ens poguéssim fer un lloc en aquest
món. Al principi és bastant dur perquè no hi ha
uns ingressos assegurats, i arrencàvem per amor a
l’art, vam apostar per aquest projecte i ha donat els
seus fruits. Hem arribat a fer molts bolos i ara es-
tem evolucionant cap una cosa que no sigui tant de
creació sinó basant-nos en un text ja escrit. I aquí
estem, de moment… En principi no estrenem al
Grec perquè ja anem tard, però segurament el fa-
rem a Tàrrega i, des d’allà, veurem si després algun
teatre ens obre les portes.




