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Després de cinc anys
allunyada del cine, l’actriu
torna amb el musical
Hairspray, en què Travolta
encarna una mare obesa.

PAZ MATA
LOS ANGELES

–¿Li ha resultat fàcil tornar a la fei-
na després de cinc anys retirada?
–Més del que m’imaginava. Sortir de
tant en tant és positiu, la casa no
s’ensorra perquè jo hi falti. A més,
sóc més bona mare quan treballo en
el que m’agrada. Els meus fills tenen
una edat en què ja poden començar
a assumir responsabilitats i això els
va molt bé.

–El seu personatge a Hairspray es
va fer famós després de guanyar un
concurs de bellesa. Vostè va co-
mençar igual. ¿Quins records li va
portar aquest paper?
–Ho vaig fer perquè em van dir que
seria una manera d’obtenir un
agent, i així va ser. Llavors vaig pas-
sar a treballar a la televisió. En el cas
de Velma, Miss Baltimore va ser el
seu moment de glòria. Jo sempre he
començat des de baix, primer com a
ajudant de caixera en un supermer-
cat, després vaig passar a ser caixera.
A l’espectacle, va ser igual. Vaig co-
mençar fent anuncis, després teleno-
vel.les, pel.lícules de segona i així
fins a arribar a ser protagonista en
pel.lícules de gran categoria.

–¿La va ajudar la seva bellesa?
–Al contrari. Tenir un físic com el
meu en aquella època no
ajudava. Llavors triomfa-
ven Glenn Close, Susan
Sarandon i Meryl Streep,
dones de bellesa més andrògi-
na, que competien en un
món masculí. Per a mi va ser
encara més difícil tenir cre-
dibilitat i que la gent veiés
en mi alguna cosa més que
una cara bonica. Quan
anava a una prova havia
de ser millor que la resta
per ser guapa.

–¿La incomoda que la
gent parli sempre de la seva
bellesa?
–Sí, tot i que no puc negar que és
afalagador que la gent em consideri
guapa, però és complex i probable-
ment difícil d’explicar.

–¿No fa res per conservar-se bella i
el màxim de jove?
–No. Es pressiona massa les dones
perquè estiguin sempre joves i ra-
diants. Els anys passen i és inevitable
envellir, encara que et facis molta ci-
rurgia plàstica. Sí, pot ser que sem-
blis més jove del que ets, però, ¿ets
més guapa per això? La resposta, en
la majoria dels casos, és que no.

–¿Es nega a passar pel bisturí?
–De moment, sí. És clar que si ho fes
no ho esbombaria [riu]. Una de les
coses de les quals em sento més or-
gullosa és de no haver-me fet im-
plants de pits. Una vegada em va dir
una senyora, que m’havia vist por-
tant un model d’Armani, que em
queia estupendament malgrat tenir
poc pit, i que era un model per a do-
nes amb poca davantera.

–¿Ara se’n rescabala rient-se de la
bellesa en aquesta pel.lícula?
–Hairspray va ser una experiència

molt grata i em va encantar inter-
pretar Velma von Tussle, tot i que al
principi va ser una mica aclapara-
dor perquè no sabia què fer amb
ella. No em volia limitar a interpre-
tar la dolenta, això m’avorreix. Re-
sultava interessant buscar una mica
d’humanitat. Per començar, em vaig
basar en les dones d’aquella època,
que no tenien grans opcions i això
aterria la Velma. Tota la por, la ràbia
i la ira que portava dins, per aquest
motiu, l’exterioritza sent perversa
amb la gent. Almenys és com jo l’he
interpretat.

–És el seu segon musical després
de Grease 2. ¿Què li agrada d’a-
quest gènere?
–M’interessa el repte d’interpretar
un paper i explicar la història a
través de música i cançons. És un
procés d’interpretació molt diferent
i molt dur, però m’ha fet recordar
com m’agradava entrar en un estudi
de gravació.

–¿Li ha fet recordar la passió que
sentia per l’actuació?
–Bé, no l’he perdut mai, però vaig re-
cordar que aquesta professió és molt

exigent. No vaig decidir mai dei-
xar la feina. Els últims anys

no m’oferien res que val-
gués la pena. El meu

marit i els meus fills
m’omplen la vida i

no trobava a faltar
actuar, però amb
papers tan lla-
m i n e r s c o m
aquest t’ado-
nes que t’agra-
da fer-ho.

–¿Creu que
encara ha de

demostrar el
que val?

–No, això és el mi-
llor de fer-te gran. Ara

es tracta de disfrutar
de la feina.H

«Una de les coses
de les quals em
sento més orgullosa
és de no haver-me
fet implants de pits»

«Ser guapa
em va fer més
difícil tenir
credibilitat»
LA BELLA VELMA VON TUSSLE A ‘HAIRSPRAY’ 3 49 ANYS 3 NASCUDA
A CALIFÒRNIA 3 HA PARTICIPAT EN MIG CENTENAR DE PEL.LÍCULES

Michelle Pfeiffer Actriu RESTRENA ‘HAIRSPRAY’

L’avantguarda
creativa es
trasllada a
un poble de
l’Alt Empordà

ART 3MOSTRA

Pontós, un poble de l’Alt Em-
pordà situat a 28 quilòmetres de
Girona, té menys de 140 habi-
tants i cap botiga, però a partir
d’aquesta tarda fins diumenge vi-
nent és l’escenari d’una mostra
d’art contemporani. El Festival
Mapa és l’únic d’Espanya dedicat
al site-specific art, un terme que
descriu les accions artístiques
concebudes, creades i exhibides
en un entorn concret (habitual-
ment rural).

Des d’un taller que invita a
sembrar una carbassa i observar
el procés de creixement (tasca
que triga diversos mesos), fins a
passejar per un paisatge on es
desenvolupen espectacles de dan-
sa, música i teatre, passant per
una paella popular, tots els actes
programats animen a la coopera-
ció entre artistes i públic en un
intent de superar «les visions pes-
simistes i apocalíptiques sobre
l’evolució de l’ésser humà»

Aquesta és la quarta edició de
Mapa, que des del 2004 se cele-
brava a Sant Mori (també a l’Alt
Empordà). El festival està dirigit
per tres creadors exiliats al camp:
Ernesto Collado, i Tomàs Aragay i
Sofia Asencio, parella fundadora
de la companyia de dansa i teatre
Societat Doctor Alonso. «Quan

vam començar, la gent del poble
no havia vist mai coses com
aquestes, però ho van acceptar
obertament, fins i tot sense tants
prejudicis com el públic que co-
neix més bé els codis de l’art con-
temporani –explica Tomàs Ara-
gay–. Ara aquesta gent ja té els
seus propis gustos i criteris. Re-
cordo dues dones grans del poble
que comentaven la qualitat d’un
muntatge de dansa».

REFLEXIÓ SOBRE LA PARELLA / Els
plats forts d’aquesta edició són
l’espectacle Una altra història
d’amor, una reflexió sobre la pa-
rella realitzada per Idurre Azkue
i Teo Baró, i l’itinerari de diumen-
ge a la tarda (després de la paella)
per un paisatge on es desenvolu-
paran accions de Juan Navarro,
Pep Ramis, Nilo Gallego, el belga
Benjamin Verdonck i el grup txec
de dansa LAS Company. Aquest
itinerari s’ha de fer seguint una
guia que va amb un paraigua, en-
cara que el públic també té un
mapa on hi ha marcades totes les
actuacions.

El lema d’aquesta edició del
Festival Mapa és All together (Tots
junts) i, a més dels espectacles,
també hi haurà instal.lacions,
conferències i tallers.H

GEMMA TRAMULLAS
BARCELONA

El Festival Mapa
ofereix tres dies
de música, teatre
i dansa a Pontós


