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Dones al poder

Sis actrius per edificar el mite del teatre català

Juan Carlos Olivares

Entre els molts i variats tipus d'actrius i actors que exerceixen la professió i ocupen un espai en la
complexa jerarquia de la creació dramàtica, hi ha un grup de dones professionals que posseeixen
qualitats especials i que malgrat els seus trets únics no ocupen en l'imaginari popular la plaça de
primera figura. L'etiqueta fàcil de secundàries no encaixa en el perfil d'actrius com Mercè Arànega,
Mónica Glaenzel, Teresa Lozano, Agnès Mateus, Francesca Piñón i Rosa Renom. La seva contribució -
entre d'altres moltes actrius- a la qualitat del teatre català és indiscutible, pel seu compromís
professional, solidesa artística i, sobretot, per una gran personalitat que han posat sempre al servei del
seu treball i dels projectes en els quals han col·laborat.

MERCÈ ARÀNEGA 
Mercè Arànega comparteix amb les seves fortuïtes companyes de Quadern la qualitat tel·lúrica de les
seves composicions interpretatives. Una especialista, com elles, a crear dones que mai podrien esvair-
se en una il·lusió dramàtica. El seu èxit més gran és recrear una existència que l'espectador accepta tan
real com la seva pròpia.
Arànega té un llarg historial de personatges femenins consolidats en la supervivència, en l'heroïcitat de
mantenir l'alè. Una personalitat quotidiana que acostuma a tenir una difícil i fugissera traslació
dramàtica, un llenguatge més propici a la més gran aflicció que a la silenciosa rutina.
S'ha de tenir molta saviesa i molt tremp per omplir l'escenari amb les armes de les dones invisibles.
Sortir airosa d'aquest repte, fer creïble el primer crit que sorgeix d'un llarg, contingut i dolgut silenci,
només és possible pel talent d'actrius com Arànega, mesurades fins i tot en els seus rampells
histriònics. Una professional, com es va veure a Geloses, a donar credibilitat a la complexitat interior
d'uns personatges que viuen amb les seves cicatrius al damunt sense necessitat d'obrir-se en cada línia
les llagues per saber que el seu destí teatral és explicar com sobreviure carregada amb un feix de
fragilitat i un altre d'obstinació.

MÓNICA GLAENZEL 
No tot està inventat en la comèdia. Mónica Glaenzel és l'exemple perfecte que l'evolució dins del gènere
és possible. Una comediant atípica, marcada en la seva evolució artística per l'empremta de l'equip
Kràmpack, una sintonia d'idees i conceptes que ja s'entreveu en el muntatge d'Yvonne, princesa de
Borgonya, dirigit per Josep Maria Mestres.
Des d'aquesta estrena, la carrera de Mónica Glaenzel s'ha distingit per no acovardir-se mai davant
personatges tremends o inclassificables (Sóc lletja), davant dels quals no hi havia cap model a què
agafar-se o tradició a seguir. Tota sola ha inventat el seu propi estil, la seva personal forma d'entendre
el difícil ofici de fer riure.
Ha combinat la subtilesa d'un fons d'intel·ligència amb la rudesa de la ganyota circense, l'histrionisme
gestual amb el cop encertat de la paraula. I sempre amagant la sorpresa que en la seva boja farsa de
sobte el personatge decideixi treure's la màscara i mostrar-se terriblement i foscament humà. Ella ha
aconseguit trencar el tòpic d'associar la dona còmica amb el llast de la innocència. La seva capacitat
còmica és molt adulta i madura, sensible, lliure i molt lacerant quan s'ha d'aplicar un cop de gràcia.
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TERESA LOZANO
Teresa Lozano podria ser el perfil exacte del que es podria qualificar com a característica, el tipus
d'actriu que encaixa en un determinat patró de personatge (popular, faceciós, extravertit, intrús,
inconvenient, la veïna, la parenta) i l'explota amb sàvia experiència i dots naturals.
Tot i que s'ha acostumat a veure's cridada i reconeguda en aquest rol, el seu historial teatral obre
interrogants -a favor seu- sobre aquest tòpic.
Que la seva trajectòria estigui menys determinada pel costum del que podria semblar s'entreveu en la
seva participació en projectes com Nascuts culpables.
És aquí quan apareix una actriu amb una qualitat especial per mostrar l'ingrat, difícil i insensat que és
ser persona: el que costa ser el que s'és. Un reconeixement que ella expressa amb lleus traços de
caricatura, com una ironia interior que poleix les arestes més marcades.
Els personatges de Teresa Lozano no sempre són positius, però sempre es fan entendre, per la
resignació i el sentit comú que desprenen, fins i tot en els seus rutinaris defectes. Personatges que
s'accepten com són. Ella és la primera que els entén i amb aquesta confiança i tendresa els comparteix
amb el públic.

AGNÈS MATEUS
El treball d'Agnès Mateus evoca la complexa qualitat d'una eina prehistòrica: una peça tallada en pedra,
en aparença tosca i primitiva, però en realitat precisa i sofisticada. Un instrument versàtil darrere la seva
rotunda aparença, un objecte elaborat amb una tècnica que prescindeix de qualsevol intervenciú
supèrflua per extreure les facetes i perfils imprescindibles per al seu ús perfecte.
Mateus és l'escenari d'aquesta essencialitat. Un rigor que neix d'un sentit de la responsabilitat i una
llibertat que situa la interpretació entre d'altres moltes formes d'expressió que ella podria concebre, però
no l'única. Un cop accepta participar en un projecte, per una implicació que va més enllà de la senzilla
gratificació artística, l'entrega es produeix sense subterfugis, amb una claredat gairebé militant.
Una concepció actoral que podria estar subjecta i alimentada per la seva llarga col·laboració amb Roger
Bernat. Però amb 7 dust non lavoreremo mai show de Simona Levi i Conservas es va descobrir que
aquest profund compromís és un tret essencial de la seva personalitat artística. Enfrontada a un projecte
més abstracte -però amb l'ineludible segell de la creació col·lectiva-, es va mostrar com una individualitat
amb una enorme projecció escènica.

FRANCESCA PIÑON 
Per comprendre la qualitat fonamental -el d'un pilar sòlid- de Francesca Piñon només cal recuperar la
seva fugaç aparició en la Fedra dirigida per Joan Ollé en el Grec 02. Amb la seva Panope va demostrar
en pocs minuts que el talent també s'expressa en la serena impregnació del personatge sobre el cos de
l'intèrpret. Forçada per mandat a limitar els seus recursos, aquí es va mostrar hieràtica, com una actriu
la força de la qual consisteix en la invisibilitat connatural del seu treball.
Piñon sembla seguir al peu de la lletra, per impuls i sentit comú, les lliçons de David Mamet. L'important
és estar i no ser.
Les seves actuacions no semblen perdre's en profundes elucubracions sobre els motius que condueixen
al personatge. La seva aposta és, des del punt de vista interpretatiu, més honrada i directa: es
responsabilitza del seu caràcter, firma un contracte d'existència i amb aquest acord tàcit es presenta a
l'escenari.
Així s'explica que el públic mai es qüestioni la ficció que interpreta. Els seus personatges sempre tenen
continuïtat en la difusa realitat que precedeix al drama i segueixen vius un cop acaba. Aquesta qualitat
l'explota sobretot en personatges molt reals, molt pròxims a la terra que trepitgen, com les domèstiques
de La plaça dels herois i Dissabte, diumenge i dilluns.
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ROSA RENOM 
Cada actuació de Rosa Renom és una defensa del seu territori com a actriu. La seva relació amb els
personatges és la d'una terrible mater amatisima. En cap moment permet que el seu personatge
sucumbeixi a les dificultats. Sempre està disposada a lluitar fins a les últimes forces per mantenir-lo viu.
Una entrega resolta amb violència interior, com la pressió i vibració d'un constant fluid de magma
volcànic.
Per al públic -com va poder comprovar a Maria Rosa-, aquesta fermesa és igual a generositat il·limitada,
mai es percep com una actitud agressiva o egoista. La seva lluita pel personatge passa per oferir-li el
millor mitjà perquè es desenvolupi en la seva plenitud. Una recerca que passa per tot el que el
personatge, el text, el director i el muntatge li pot oferir. Una experta a adequar-se a l'entorn i, des
d'aquest especial sentit d'adaptació, arrelar i prosperar.
Una capacitat que fa de Rosa Renom una actriu que s'ajusta a moltes personalitats. Tant pot empunyar
una pistola com rebre la bala. Ella treballa amb la mateixa seriositat el camí divergent que condueix a
aquest mateix moment. Botxí o víctima, drama o comèdia, sempre hi ha profunditat en les seves
interpretacions, i aquesta violenta serenor de qui assumeix l'ofici carregat de conviccions.

CRISTINA CALDERER / Agnès Mateus a La La La La La, de Roger Bernat.
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