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Entrevista: Victoria Abril L’actriu tornademàa les
pantallesamblapel·lícula ‘Óscar.Unapasiónsurrealista’

“Nohaviafetmaiun
personatgetandur”

Bernat Salvà
BARCELONA

Els temps de musa d’Almodóvar i Vi-
cente Aranda han quedat enrere,
però Victoria Abril (Madrid, 1959) no
abaixa el ritme de treball (mitja dot-
zena de rodatges i estrenes el 2008) i
recuperarà aviat un dels seus perso-
natges emblemàtics: Gloria Duque.
Protagonista de Nadie hablará de no-
sotras cuando hayamos muerto,
torna a la pantalla amb Sólo quiero
caminar, de la mà del mateix Agustín
Díaz Yanes. De moment, però, l’actriu
estrena una pel·lícula biogràfica sobre
Óscar Domínguez (1906-1958), un
notable pintor surrealista canari molt
poc conegut pel públic. Ella interpreta
una dona malalta que s’obsessiona a
trobar un quadre que l’artista suposa-
dament va regalar al seu avi. Fent
honor al títol i el tema de la pel·lícula,
aquesta entrevista es va fer en condi-
cions surrealistes: durant el trajecte
en furgoneta des d’un hotel a una
emissora de ràdio de Barcelona.

Un atac de convulsions, una escena
de sexe i un intent de suïcidi en 10 mi-
nuts de pel·lícula. ¿Havia tingut mai
un començament tan difícil?
No havia fet mai un personatge tan
dur com Ana. El pitjor que et pot
passar en la teva vida és que sàpi-
gues la data de la teva mort. És una
experiència fortíssima que t’obliga a
replantejar-t’ho tot i que et fa viure
totes les etapes: la negació, la
rebel·lia, la ràbia, la impotència, la
depressió i finalment l’acceptació.

Coneix bé les etapes de la malaltia
terminal. Es va haver de documentar?
No, les vaig anar descobrint jo ma-
teixa al ficar-me en el paper, i també

a través d’un malalt terminal que
vaig conèixer, que a més era metge.
Me’l va presentar Lucas (el director)
i em va ajudar molt a conèixer de
prop l’experiència d’acostar-se a la
mort.

Ja ha fet més de 100 papers al cine-
ma. Què la motiva per acceptar un
treball?
Després de tants anys tinc un hort
ben ple i variat, em puc fer unes
bones amanides. El que em motiva
de fer un paper és precisament fer
una cosa completament diferent.
Cada vegada costa més, però en vaig
trobant. En aquest cas era un perso-
natge malalt terminal.

La pel·lícula té dues parts ben dife-
renciades, que es van alternant: la
biografia del pintor Óscar Domín-
guez i la vida d’Ana, el seu personat-
ge. Quina relació va mantenir amb
l’altra part de la pel·lícula?
Cap. Primer vam rodar la part de
l’actualitat, on surto jo, i després es
va fer la part històrica. Però són tot
relacions espirituals i paral·lelismes
que el director ha creat entre les
dues parts. És curiós que la part de
ficció, que és la meva i transcorre al
present, és malauradament molt
real, i la part de la vida del pintor,
que és real, sembla de ficció. És in-
creïble la vida d’aquest home: va
viure dues guerres, la nostra i la Se-
gona Guerra Mundial... Després de
fer aquesta pel·lícula, amb cada raig
de sol penso: “Quina meravella, que
bonica és la vida! I una mica de salut
per disfrutar-la!”. És una reflexió
sobre la mort i sobre com morir, et
posa al teu lloc. Al final l’únic que et
preocupa és morir amb dignitat,
sense fer sofrir els teus.

Hi ha una frase de la pel·lícula, “La
vida, com més buida, més pesa”, que
sembla definir el seu personatge.
Esclar, és una dona que ha arribat als
40 anys, no ha fet res més que treba-
llar, ha entrat en aquesta dinàmica
moderna en què un no té temps de
disfrutar de la vida, de tenir fills. La
vida consisteix a néixer, viure, repro-
duir-se i morir, però si et saltes una
etapa, queda molt buida.

Els crèdits del final de la pel·lícula
van acompanyats d’una cançó que ha
escrit vostè. ¿És la seva primera com-
posició musical?
No, ja havia escrit una cançó el 1999
per a la pel·lícula francesa ¡Mamá,
preséntame a papá! Dos dies abans
d’enllestir la pel·lícula, ens va fallar
una cançó i amb un amic músic vaig
escriure Luna negra. Aquest cop,
Lucas em va demanar que escrivís
una cançó per als títols de crèdit i,
com que no sabia gaire sobre què es-
criure, vaig fer una cosa que feien so-
vint els surrealistes, un acròstic:
vaig escriure en vertical el títol de la
pel·lícula, que al principi es deia
Óscar Domínguez, el color del desti-
no, i vaig anar omplint versos horit-
zontals. Parla del missatge que hi ha
dins d’aquesta pel·lícula: “Eutanà-
sia, per caritat!”.

¿Amb la música ha obert un nou
front, o es quedarà en anècdota?
No, ja l’he obert. L’any passat vaig
fer la gira del disc Pucheros, que em
va fer molta il·lusió. Ja he tret el
segon disc, es titula Oh là là!, està
funcionant molt bé i aquí sortirà al
setembre, si tot va bé. Són cançons
d’amor franceses passades als pals
del flamenc. M’ha donat moments
molt agradables, això de cantar.

Victoria Abril manté una intensa activitat cinematogràfica, amb un peu a França i un a Espanya ■ FRANCESC MELCION Concert
poètic

Estrena avui a l’Espai
Brossa de ‘Vent d’aram,
la poesia de Joan Vinyoli’

Teresa Bruna
BARCELONA

El Brossa Espai Escènic es-
trena avui Vent d’aram, un
muntatge visual i sonor
centrat en la poesia de
Joan Vinyoli i concebut per
Lluís Solà, que, a més d’in-
tervenir-hi com a “intèr-
pret de la música de Vinyo-
li”, ha dirigit l’espectacle.

Solà, que va ser fundador
i director del Centre d’O-
sona de l’Institut del Teatre
i també del Centre Dramà-
tic d’Osona, no és la prime-
ra vegada que escenifica Vi-
nyoli. “Ja és la tercera fase
d’una història que fa 20
anys que porto al cap. És la
meva reflexió oral i la meva
lectura de Vinyoli. El poeta
és un dels que més bé van
saber escoltar la música del
català contemporani de la
seva època, ho va fer d’una
manera eminent i per això
ens ha donat el llegat d’una
de les músiques verbals
contemporànies més en-
certades”, ens explica.

L’espectacle està conce-
but com un concert amb di-
versos instrumentistes:

“Tot el que passa a l’escena
obeeix a una partitura,
qualsevol moviment del
cos, els objectes que hi sur-
ten..., tot forma part d’una
partitura verbal escrita per
fer sonar la música de Vi-
nyoli”, diu. Pep Paré i el
mateix Solà toquen “l’ins-
trument de la veu”; Mercè
Miró toca, a més, un instru-
ment musical, la flauta,
“però també fa música ver-
bal”, aclareix Solà.

El muntatge es completa
amb una pantalla per on
van passant imatges capta-
des per M. Àngels Jordà: “El
vídeo no està fet expressa-
ment per a l’obra, però em
va interessar molt. Les
imatges de la Maria Àngels
són molt musicals, també.
Funcionen com un instru-
ment més”. Solà ha afegit
uns petits comentaris per
fer l’enllaç entre els poemes.
“Són les úniques paraules
que no són de Vinyoli, però
estan inserides de manera
que transporten l’especta-
dor cap a la seva música”.

L’espectacle s’estarà al
Brossa Espai Escènic fins
al 2 de març. ■

Mercè Miró i Pep Paré són instrumentistes que interpreten la
música de Vinyoli amb el vídeo com a teló de fons ■ BEE


