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Sílvia Bel i Carme Sansa són
actrius de generacions dife-
rents però tenen en comú
que estimen la seva feina i
n’aprenen cada dia. Aquest
any han coincidit a ser el pa-
rèntesi que obre i tanca
l’Any Rodoreda al teatre,
una escriptora que estimen
especialment. La Sílvia va
ser la Colometa a La plaça
del Diamant, estrenada al
TNC al novembre. Carme
Sansa tancarà l’any amb
Aloma, el nou musical de
Dagoll Dagom que dirigeix
Joan Lluís Bozzo i s’estrena-
rà també al TNC. Hem par-
lat amb totes dues i l’entre-
vista s’ha transformat en
una agradable conversa que
intentem reproduir amb la
mateixa naturalitat.

‘La plaça del Diamant’
Sílvia Bel ens parla del seu
comiat de la Colometa. Va
ser a Madrid.
Sílvia Bel. Va ser tota una
experiència, com acabar
amb una cirereta ben posa-
da. Jo patia perquè ens va
coincidir amb un pont, i a
Madrid, quan hi ha pont, la
gent se’n va. Però ens van
fer una gran rebuda. La
vam fer en català i jo veia el
públic llegir els subtítols,

novel·latardanaLamort i la
primavera és com si només
hi hagués volgut deixar la
poesia.Lavacomençar, lava
aparcar i al final de la seva
vida la va reprendre. Era
com si de cop s’hagués des-
près de moltes coses, com si
hagués anat deixant pel
camí el que era prescindible
per acabar en un món terri-
ble i negre, un món que a La
plaça del Diamant ja hi és.
C. S. I a Aloma també hi és.
És una amargor que li sortia
de dins. En revisar la
novel·la no li va caldre afegir
res del que havia viscut, ni
l’exili, ni allò del fill, ni tants
problemes que va tenir. Ella
ja ho deia: “Jo ja la tenia,
aquesta amargor”.
S.B. Li venia de la infància,
d’haver viscut una guerra.
C.S. Sempre va viure en
aquest patiment. Quan se
sincerava deia: “Sóc molt
esquerpa i autoritària, però
puc ser bona persona!”.
S.B. Tenia un caràcter molt
fort, de dona potent.
C.S. I tenia clar que el que
volia era escriure, per da-
vant de tot. I s’hi va agafar.

Rodoreda i les flors
S.B. El seu avi li va ensenyar
a estimar les flors. Anaven
als jardins de Sant Gerva-
si... Fixa’t que a la seva obra
sempre hi surten flors!

“A Madrid em
vaig emocionar
molt perquè
sabia que allà
m’acomiadava
de la Colometa”

per tant, no eren catalano-
parlants. I jo que pensava
que només vindrien els ca-
talans que viuen a Madrid!
Carme Sansa. A Madrid, els
catalans no van al teatre!
S.B. Em vaig emocionar,
sabia que les paraules que
estava dient ja no les torna-
ria a dir en un escenari, que
m’acomiadava de la Colo-
meta. Havia sigut un procés
molt intens, és un dels
grans personatges de la Ro-
doreda. Els va agradar molt.
Quan acabàvem la funció i
vèiem el públic tan entre-
gat... Va ser gratificant!

Parlem de l’autora
S.B. Téunamanerad’escriu-
re molt quotidiana i a la ve-
gada molt poètica. A la

C.S. Sempre, sempre! Per
ella era una passió. Enyora-
va el jardí que tant l’havia
fascinat de petita. Per sort
va poder acabar la seva
vida en una casa amb jardí.
S.B. “La plaça del Diamant
es lluny de mi, jo ara sento el
vent, vaig a cuidar les meves
florsqueelventnomeleses-
patlli, els crisantems, les bu-
guenvíl·lies”. És d’una poèti-
ca bestial quan diu que tot li
queda ja molt lluny i que
només li queden les flors. I
això que tenia tot un uni-
vers, sobretot femení.

La relació amb Carner
C.S. En Carner li va dir: “Per
què no escrius poesia?”. Ella
pensava que no era per a
ella, però a l’exili va patir
una paràlisi que li va impe-
dir escriure i llavors ho va
provar, pensava que li costa-
ria menys esforç físic escriu-
re un poema. I va establir
una correspondència molt
interessant amb en Carner.
Ella li enviava poemes i ell
n’hi feia comentaris.
S.B. En aquesta correspon-
dència es veu com en Car-
ner s’anava enamorant de

la Rodoreda. Més enllà de la
poesia hi ha una relació
personal molt intensa.
C.S. Sí, i es nota molt. I ella
també n’estava, eh! En Car-
ner li diu: “Estic més con-
tent de qualsevol d’aquests
poemes que de qualsevol
dels meus”. És gran que
digui això! Hi va haver una
admiració mútua, gran.

Parlem dels estudis
Els demano que contrastin
la seva preparació com a
actrius que vénen de dues
generacions diferents.
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El carnet de professional
C.S. Allà pels 60, si no ana-
ves a l’Institut, t’aprenies
un número i t’examinaves
de circ. Al carnet d’alesho-
res hi deia Teatro, circo y
variedades i et permetia
fer-ho tot. Jo vaig obtenir el
carnet quan l’Escola d’Art
Dramàtic Adrià Gual, la
d’en Salvat, va fer compa-
nyia professional. Quan ho
veus en perspectiva dius:
Quina sort! Perquè hi ha
coses que es feien en aquell
moment que ara no es fan
tan bé, ho dic sincerament.

la sort d’haver tingut la
Carme Serrallonga de mes-
tra, ella insistia molt en
això. La Sílvia té raó, la
falta de rigor és una cosa
generalitzada, passa a la te-
levisió, a presentadors i pe-
riodistes. Com pot ser que
una persona que està dient
tantes incorreccions pugui
parlar? I són coses que van
quedant, la gent ho va assi-
milant. Fa molt de mal.
S.B. Ha perdut valor la llen-
gua i es dóna més impor-
tància a altres coses. I
penso que la llengua en té
molt de valor, és el mitjà en
què l’actor s’expressa i per
tant s’ha de cuidar, de la
mateixa manera que s’han
de cuidar altres aspectes.
Aquesta feina no es pot fer
de qualsevol manera!

Més dones que homes
S.B. Al meu curs hi havia
moltes noies i pocs nois. Es
plantejava el dilema: aga-
fem meitat i meitat? O aga-
fem només els que tinguin
un nivell acceptable per
poder treballar? Al final,
entraven nois que estaven
una mica per sota, però
eren necessaris, perquè a
l’hora de treballar resulta
que paradoxalment hi ha
més papers per als nois.
C.S. Els grans textos clàs-
sics estan plens d’homes.
Mira Hamlet, per exemple!
S.B. Estic molt contenta
d’haver fet la Colometa per-
què és una gran protago-
nista. El centre és ella, els
homes són al seu voltant.
Perquè encara que facis
una protagonista, encara
que siguis Lady Macbeth, el
que és al títol és Macbeth.

La Sílvia a ‘Ventdelplà’
Van ser dos o tres capítols,
però la seva interpretació
no va deixar indiferent
ningú. Interpretava una
noia enganxada a l’heroïna.
S.B. Em van contractar per
fer aquests quatre dies,
però ara m’ho han allargat.
C.S. No m’estranya perquè
s’ho menjava tot. Tots els
ulls eren per a ella!
S.B. Era un personatge al
límit i els personatges ex-
trems són molt agraïts de
fer. Però no et pots mante-
nir a l’extrem. Ara faré una
temporada en què estaré
més estabilitzada. Espero
que, si algun dia aquest
personatge ha de desapa-
rèixer, em deixin acabar-ho
d’una manera tràgica. ■

C.S. I tant que en venim. Ja
hem fet de mare i filla! A
Nausicaa, l’Enric Majó i jo
li fèiem de pares.
S.B. Vam clausurar el Grec
juntes! Bé, jo vaig agafar
una època de canvi a l’Insti-
tut. Fins aleshores era una
diplomatura de tres anys i
ho podies compaginar amb
altres coses, podies treba-
llar. Però just quan jo hi vaig
entrar hi va haver el gir. De
cop i volta van voler-ho aca-
demitzar i fer un títol homo-
logat, amb quatre anys d’es-
tudis i classes tot el dia.

C.S. Jo vaig tenir sort. En
aquell moment, l’Institut
del Teatre, que era l’únic lloc
que hi havia, estava molt
malament, tot era molt
caduc i caspós. Llavors va
arribar en Ricard Salvat
d’Alemanya amb el més
avançat del teatre i amb un
munt d’idees noves. Conei-
xia com era una escola, com
s’ensenyava i què s’ensenya-
va. I va fer la seva escola de
teatre. I molta gent que
havia estudiat a l’Institut va
passar a fer els tres cursos a
la cúpula del Coliseum.

El rigor en la dicció
C.S. Sobretot la manera de
parlar. Abans s’hi donava
moltíssima importància, és
la base, si no es parla bé no
es pot fer teatre. Ara no es
mira i és importantíssim.
S.B. S’ha perdut el rigor. En
general les persones que
van al teatre tampoc no
surten dient: “M’ha moles-
tat que aquest parli així!”.
C.S. Ni els crítics. Hi ha
pocs crítics que diguin:
“Aquesta persona no té un
català prou correcte per fer
aquest personatge”. Jo tinc

“Elsgranstextos
clàssicsestan
plensd’homes.
Encaraquefacis
LadyMacbeth,el
titolésperaell”

El musical de Joan Lluís Bozzo
‘Aloma’ va ser la
seva primera
novel·la de debò
En la versió musical que veu-
rem al TNC, hi ha dues Alomes:
Carme Sansa, que recorda i ex-
plica la història com l’Aloma
gran, i Júlia Möller, que ho viu
com l’Aloma jove: “La gran no
existeix a la novel·la, però el
musical se situa en el temps en
què tot ja ha passat. Una

Aloma gran va revivint tot allò,
ho va pensant i recorda els
personatges o els imagina. Al-
hora, a l’escenari, els altres
personatges ho recreen. Jo
estic tota l’estona allà però re-
presenta que ells no em
veuen”, explica Carme Sansa.

I és que la novel·la també
va viure dues èpoques: “És un
text de joventut que la Rodo-
reda va defensar sempre. La
considerava la seva primera
novel·la de debò. No gosava

ensenyar-la, la va guardar al
calaix uns quants anys, li sem-
blava que era com despullar-
se massa ella mateixa”.

Però l’argument li va conti-
nuar interessant i finalment la
va revisar. “Rodoreda deia
que li havia costat més que fer
una novel·la nova. Amb tot, va
voler conservar aquella es-
criptura espontània o menys
elaborada dels principis”.
Tot i la part dramàtica, no
és un espectacle trist:

“S’ha buscat la manera que
pugui ser distreta i interessant
a la vegada. Penso que està bé
que la gent conegui l’obra, els
agradarà, és preciosa, li va
sortir rodona de dalt a baix”,
continua Sansa.

La idea de fer-ne un musi-
cal va ser de Joan Lluís Bozzo:
“Tenia el projecte des de fa
molt de temps i finalment l’ha
pogut portar a terme”. Alfons
Vilallonga ha compost la par-
titura: “Hem adaptat la tessi-

tura que va fer perquè tothom
la pugui cantar còmodament.
Ja hi estem treballant, hem fet
assaigs per aprendre les can-
çons, per veure si els tons ens
anaven bé... Hem fet la feina
prèvia, el dibuix de tot l’espec-
tacle”, explica. Ara estan en
aquell punt que toca treballar
cadascú a casa seva: “Cal pre-
parar els personatges i estudi-
ar el text. Els assaigs comen-
çaran el 26 d’agost”. S’estre-
narà el 23 d’octubre.

Carme Sansa i
Sílvia Bel, dues

grans actrius, dues
generacions i un
sentiment comú:

aquesta feina
requereix rigor ■
MIQUEL ANGLARILL


