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i no passes per Bar -
celona no existeixes,
ets com una cosa exòti-
ca, residual”, manifesta
Cristina Cervià. I és
que hi ha vida més

enllà de la capital, encara que alguns no ho
creguin. Ella, nascuda a Girona, n’és un
exemple. Algú pot pensar que és una dona
que de tant en tant fa teatre, però resulta que
fa 25 anys que està damunt dels escenaris, i
amb un reconeixement fora de dubtes. A
més, pot presumir de ser l’única actriu que ha
treballat cada any de forma ininterrompuda
al Festival Temporada Alta.

“No em passejo pel món amb l’estigma
de ser gironina, però tampoc ho trobo tan
exòtic! Hauríem de tenir una mica superat,
això de la cosa geogràfica”, exposa: “Però bé,
sí que és veritat que he desenvolupat la meva
activitat artística amb projectes que han nas-
cut a Girona i que, des d’allà, s’irradien a tot
arreu. Reconec que durant uns anys això em
suposava un cert complex, com si fos d’una
divisió B, però ara no me’n suposa cap per-
què la qualitat del producte no té res a veure

amb els seus orígens. El que sí que es neces-
siten són els mitjans per ensenyar-ho, mos-
trar-ho i donar-ho a conèixer.  Si fas tempo-
rada a Barcelona tens més possibilitats que et
vegin que si estrenes a Girona, on com a
molt, treballaràs un cap de setmana. I la
repercussió també és menor, fins i tot per la
crítica, que és local i comarcal”.

Cristina Cervià és una dona de teatre.
Tot i que ha tingut alguns papers al cinema i
a la televisió, bàsicament desenvolupa la seva
carrera damunt dels escenaris. El 2007 va
rebre el premi de la crítica teatral de
Barcelona com a millor actriu de la tempora-
da 2006/07 pel seu paper a Lúcid, de Rafael
Spregelburd -una producció, precisament, de
la sala La Planeta de Girona-, i la nominació
com a millor actriu als Premis Butaca 07 per
la mateixa obra. La premsa gironina es va
sorprendre i va aplaudir el guardó amb titu-
lars de l’estil “La crítica barcelonina premia
la gironina Cristina Cervià com a millor
actriu de l’any”, com si això no fos possible.
Igualment, al Festival de Cinema de
Girona’03 va rebre el premi Interpretació pel
curt Dues Amigues, i el premi millor especta-
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A vegades aquest
ofici té allò de 

‘ai nena, fas teatre,
què divertit!’ i 

potser això fa que
no se l’agafi com 

una professió 
seriosa del tot.
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del matí per 
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cle de la xarxa de teatres públics de les Illes
Balears 2008 per Cos de Dona, muntatge que
ha adaptat i dirigit i que li ha aportat moltes
satisfaccions.

La distància que separa Barcelona de
Girona té també els seus avantatges. És més
fàcil, per exemple, explica Cervià, trobar una
sala d’assaig a Girona que a Barcelona,  “per-
què som menys”. A ella, a més, li ha permès
desenvolupar projectes, en principi tant allu-
nyats del seu registre habitual, com ser
durant vuit anys ajudant de direcció de la
companyia de dansa Mal Pelo –“que són els
number one no només de Catalunya, sinó
d’Europa!”, assegura-, només pel fet d’estar
instal·lats a Celrà, al Gironès. Estar allunyat
cent quilòmetres del centre de poder també
reporta les seves petites compensacions, com
treballar cada any al festival Temporada Alta,
fins i tot en una ocasió en més d’una produc-
ció. “Físicament estàs allà, i tiren de tu”,
explica, traient-se mèrits. “Per tant, tot té el
seu estira i arronsa. Ser de comarques a vega-
des és contradictori i a vegades és benefi-
ciós”, remata.

Un dels seus últims espectacles –que el
Teatre Tantarantana va programar el mes de
març- va ser Alaska i altres deserts, un plat
combinat que Xicu Masó va elaborar relli-
gant en un sola funció tres de les millors
peces breus de Harold Pinter: Una mena
d’Alaska (1982), Victoria Station (1982) i Nit
(1969), ja estrenat al festival Temporada Alta
el passat mes d’octubre, i que exploraven
alguns dels abismes de l’experiència humana:
la pèrdua, la solitud, el fracàs de la comuni-
cació i el territori desconegut que hi ha entre
la vida i la mort. Ella protagonitzava la pri-
mera de totes, Una mena d’Alaska, “un text
molt complex que requeria un treball bastant
intens. Fer creïble la història d’una dona
malalta que es desperta d’un coma després de
29 anys no és fàcil! Estava cinquanta minuts
estirada en un llit. Encara que sembli contra-
dictori, vaig poder agafar experiències dels
meus anys a la companyia de dansa per
incorporar al meu personatge, com la quali-
tat del moviment, encara que fos només per
aixecar un braç!”.

Aquest treball li va comportar, a més, tor-
nar a coincidir, després de deu anys, amb Xicu
Masó, amb qui ja havia treballat durant una
dècada al Talleret de Salt, “una companyia his-
tòrica, o més ben dit hauria de dir prehistòri-
ca! La dissolució de les companyies teatrals no
s’anuncien, sinó que es van diluint i deixen de
fer coses. Jo vaig estar més de deu anys al
Talleret, i amb en Xicu tant de companys d’es-
cena com ell de director”. Precisament, l’últim
cop que la va dirigir va ser al mateix
Tantarantana a Rèquiem. El teatre del carrer de
les Flors, per tant, els va tornar a unir.

A part de Pinter, ha fet Shakespeare,
Voltaire, Foissy, Txèjov, Molière o Woolf, a
més d’autors catalans. “M’agrada tocar dife-
rents disciplines, i de totes n’aprofito.
M’agradaria molt, per exemple, tornar a fer
una alta comèdia de Shakespeare, o de Dario
Fo”. És més difícil la comèdia que el drama?,
li pregunto. “La comèdia ben feta és molt
difícil. No val quedar-se en una primera lec-
tura”, contesta sense dubtar. Confessa que li
faria gràcia treballar amb Mario Gas, a qui
considera una persona “amb una saviesa i
intuïció teatral molt gran” i tornar a ser diri-
gida per una dona, “perquè dirigeixen de
forma diferent”. I subratlla amb devoció l’ex-
periència que va tenir amb Rosa Maria
Sardà, que la va dirigir el 2008 a Petó Públic.

Ella, en canvi, la faceta de directora l’ha
tocada més aviat poc, només amb peces de
petit format. “No sé si m’atreviria amb espec-
tacles més grans, perquè m’agraden els pro-
jectes de laboratori, de taula, de text, amb el
treball d’actors”, diu. De moment, a part de
fer molt teatre escolar i de firmar la direcció
de Cos de Dona, ha fet una adaptació del
Diari d’Anna Frank –que la seva companyia,
Mentidera Teatre, ha rebatejat amb el títol
de La casa del darrera- que fa cinc anys que
volta per Catalunya, “en aquests circuits que
ningú se n’assabenta”, reconeix, i ha estat al
capdavant de molts projectes d’espectacles
de poesia -gènere que li apassiona-, entre els
quals destaquen dos cicles: ‘Temps de poe-
tes’, de les biblioteques de La Caixa, i ‘A pas
de poetes’, promogut per l’Ajun tament de
Girona. 

El cinema encara se li resisteix. “Allà vas
més venut, ets una peça més de l’engranat-
ge”, descriu: “És la meva assignatura pen-
dent, i també, crec, l’assignatura pendent del
país”. També costa trobar papers per actrius
més grans: “A partir dels cinquanta, la cosa
baixa molt, això m’ho deia la Sardà!
L’avantatge del teatre és que no hi ha el pri-
mer pla, cosa que sí que passa al cinema!”, es
lamenta tot rient.

Amb tot, no canviaria d’ofici per res del
món, i vol subratllar la seriositat amb què es
dedica: “M’agradaria recordar a la gent que
aquest ofici nostre és molt, molt, molt difí-
cil, no s’ho poden arribar a imaginar! Pujar
a un escenari i fer creïble que et passen
coses, bones o dolentes, fantàstiques o
divertides o patètiques... requereix un esforç
molt gran cada dia quan surts a l’escenari i
durant els minuts que hi siguis. A vegades
aquest ofici té allò de ‘ai nena, fas teatre, què
divertit!’ i potser això fa que no se l’agafi
com una professió seriosa del tot. Senyors,
que jo m’aixeco a les sis del matí per anar a
treballar!”. Incansable i resistent. De
Girona, al món!




