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Laura Conejero, actriu

Laura Conejero interpretarà Olga, la gran a Les tres germanes, de Txékhov, que s’estrenarà el 27
de gener, sota la direcció d’Ariel García Valdés, al TNC, dins les activitats a l’entorn del centenari
de la mort de l’autor rus. L’acompanyen en el repartiment Emma Vilarasau i Nora Navas, i fins a
onze actors i actrius més.

PEP TUGUÉS

Laura Conejero ja va interpretar aquesta obra l’any 1990, sota les ordres de Pierre Romans, però en
aquella ocasió encarnava la Irina. Ara, l’actriu farà aquesta dona que treballa fora de casa, insatisfeta i
neguitosa amb tot el que fa i que voldria que passés alguna cosa diferent, com la majoria de
personatges de l’obra. 
La seva darrera incursió en cinema, Febrer, dirigida per Sílvia Quer, s’ha presentat en l’últim Festival de
Sitges. Aviat començarà a enregistrar una nova sèrie de TVC, escrita pel conegut dramaturg Josep
Maria Benet i Jornet.

- Té germans, vostè?
- Sí. Tinc una germana i un germà, i a més sóc la gran.

- Com el personatge de l’Olga, a Les tres germanes…
- Sí. Tot i que les edats, en aquesta funció, segons ens ha dit el director, no les tindrem gaire en compte.
No tenen gaire importància.

- Fa catorze anys, al Teatre Poliorama, va interpretar la Irina, la germana petita. Aquest fet no és
gaire habitual en el món teatral…
- Diuen que això vol dir que et fas gran, i amb un títol com aquest pot passar. És el pas del temps, un
dels temes de Les tres germanes.

- La manera d’afrontar aquest muntatge és diferent de tal com ho va fer en l’anterior.
- El temps no passa debades. Com a actriu i com a ésser humà canviem. I això també es veu en
l’escenari. La manera d’enfocar un personatge i la dimensió que se li vol donar varia en funció de
l’experiència i l’evolució de la pròpia vida. Tot influeix en com s’interpreta un personatge. El més
important és saber viure la vida, perquè repercutirà en positiu a l’escenari.

- Com és l'0lga que veurem al TNC?
- Crec que no ha de ser una dona resignada, víctima. Treballa, és mestra i acabarà sent directora. És
una dona que no s'ha casat, malgrat que diu que li hauria agradat fer-ho. Encara que em qüestiono si
realment ho volia fer.

- Olga, Maixa i Irina, les tres germanes Prozórov, viuen amb el seu germà Andrei Serguéievitx en
una ciuat de províncies. La peça comença un any després de la mort del seu pare. ¿L'avorriment
en aquesta família és un fet quotidià?
- Sí. Surt molt. Fa fred, no hi ha gaire diversió i tenen molt de temps per avorrir-se. Però l'avorriment va
molt relacionat amb la insatisfacció. Hi ha falta de plenitud, d'estímuls en els personatges. Amb tot,
l'Olga està molt ocupada treballant de mestra, però en conjunt estan desencantats. La Maixa està
casada i no és feliç; la Irina és jove i està cansada de no fer res. Tots volen fer una altra cosa per ser
més feliços, però no fan res. Com diu l'Olga: "Res no passa com havíem desitjat. Jo no volia ser
directora, i ara sóc directora. Per tant, no viuré a Moscou...". La vida a vegades no passa com voldríem,
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però per què no fan alguna cosa per intentar-ho? Això passa: no estem bé on som i no acabem de fer el
que pensem que hauríem de fer.

- Són filles de militars, amb una educació alta, culta i exquisida; viuen en un poble de mala
mort…
- No és el lloc que els correspon i no tenen interlocutor. Tenen vulgaritat al seu entorn i somien a tornar
a Moscou. Tots els personatges desitgen un ideal, que mai aconsegueixen. Aquest fet els impedeix
gaudir de la vida i del que tenen. Hi ha una contínua insatisfacció, però tampoc fan res extraordinari per
aconseguir alIò que volen. També és cert que els humans sempre desitgem allò que no tenim. Quan el
que importa és viure el present, un dels altres temes importants d'aquesta funció. A elles, però, el
present les ofega.

- Amb el monòleg final, ¿el seu personatge obre una porta a I'optimisme?
- És com si, en el fons, volgués resignar-se a admetre que les desgracies són inevitables, i a pesar de
tot s'ha de continuar amb molta força i energia. És un moment delicat perquè són paraules que
contenen esperança i il·lusió, i impotència davant el sofriment, perquè fa poc acaba de morir una
persona. Thékhov barreja la tragèdia amb la quotidianitat.

- I de fons sona la música...
- S'ha de continuar vivint, i a l'Olga no li queda altre remei que ser positiva. L'autor sempre diu que s'ha
d'aprofitar la vida, i viure-Ia, i ella se'n recorda: la vida passa, el temps se l' emporta i n'hem de gaudir
com més millor.

- Podem dir que I'obra respira insatisfacció per tot arreu.
- És la impossibilitat de canviar l'ordre de les coses, fet que provoca apatia, desesperació…

- ¿Aquesta proposta que es veurà al TNC serà molt diferent de la que va interpretar I'any 1990?
- La pretensió és aquesta: que sigui un muntatge modern, pròxim. Acostar el text i la situació als nostres
dies. No serà un Txékhov bonic, idíl·lic, malencònic. EIs anys han passat per a tots. L'espai serà senzill,
amb un vestuari modern, situat cap als anys 80.

- Curiosament, amb l'Emma Vilarasau és la primera vegada que treballen en un escenari, encara
que havien fet una tvmovie, Gossos, en la qual també eren germanes.
- També vam coincidir en un capítol de Majoria absoluta. Quan treballes en una pel·lícula o una sèrie no
tens gaire temps per assajar, i la relació no és tan intensa i distesa com en el teatre. És una persona
molt generosa, activa, comparteix molt i, al mateix temps, és molt transparent.

- La complicitat, avui que no hi ha companyies estables de teatre, ¿és bàsica per afrontar un
espectacle teatral?
- És imprescindible. El treball en grup, en equip, és primordial. S'han d'equilibrar les energies, respectar
els espais dels altres actors i tenir una consciència de companyia serà fonamental per treure un bon
resultat final.

- No és partidària de fer dues feines alhora, però a partir d'aquest gener sembla que es vol
complicar una mica la vida.
- Cert. Començaré a enregistrar una nova sèrie per a TV3, amb guió de Benet i Jornet, i per al Fòrum
Social d'Educació, a finals de febrer a la UB, d'una manera voluntària, hem preparat amb una amiga
d'Educació Sense Fronteres i altres persones un taller de teatre sobre la violència. Crec que el teatre és
una eina que s'ha de fer servir més en l'educació, . en l'escola.

- Que fa per mantenir-se en forma. ¿Va al gimnàs?
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- No. Faig ioga. Un ioga dinàmic, que no només relaxa, sinó que requereix un esforç:. Serveix per tenir
cura del cos i conèixe'l. A través de l'exercici es vol arribar a l'autoconeixement. És una eina formidable
per concentrar-me.

- És una manera de veure's a si mateixa...
- Em serveix per veure també com funciona la ment. Hi tenim un bombardeig d'idees, de patiments, de
desitjos, de projectes de futur, de condicionals del que hauríem de fer i altres no. Observar-la és una
bogeria. I és bo calmar-la, perquè vivim en un món que es mou a una velocitat terrible. Hem d' aprendre
a gaudir del present, dels petits detalls, dels moments senzills.

- A Les tres germanes hi és molt present aquest concepte de vida que perdem, que se'ns
escapa...
- I tant! I crec que hem d'extreure un sentiment de voler gaudir més de la vida. Cadascú ha de trobar el
seu propi camí. Estem massa immersos en el món de tenir i fer coses, però massa sovint ens oblidem
de ser.

- Va començar a fer teatre a la UAB. ¿Es pot dir que una mica tard?
- Tenia uns vint anys, més o menys. Vaig anar a una de les reunions de l'Aula de Teatre de la UAB, i en
aquella t'havies d' apuntar i així ho vaig fer. Com que sóc una mica indecisa, aquell dia vaig tenir sort,
perquè així no m'ho vaig pensar gaire. L'atzar es creua en les nostres vides i ens condueix a llocs
imprevisibles. Hi vaig estar tres anys.

- Estava, però, cursant els estudis de periodisme. Com van ser els seus primers passos al costat
del teatre?
- Amb il·lusió i confusió. No estava gens definida sobre el que volia fer. Però vaig fer, entre altres
exercicis teatrals, Fedra i L'augment a l'Aula. Assajàvem al migdia després de classe i de dinar molt
ràpid, i a la tarda també treballava. I algunes vegades havia arribat tard a la feina, però pensava que era
igual, perquè estava fent alguna cosa important.

- En la seva carrera ha fet, fins ara, 22 muntatges teatrals, en 13 dels quals ha estat dirigida per
Sergi Belbel.
- Des de Mall Oest no hem tornat a treballar junts. Ens vam conèixer i vam sortir del mateix lloc, de
l'Aula de Teatre, i això ha fet que ens hagin entès moltíssim. Va escriure Elsa Schneider, i em va
proposar per fer-la, encara que vaig fer un càsting. Vaig tenir la sort de trobar-me'l i per a mi va ser
definitiu. A més, al Sergi li agrada repetir amb alguns actors, encara que també n'incorpora de nous als
seus muntatges teatrals. Ell és autor i director, i ens hem compenetrat molt bé.

- Com recorda, avui, aquell llarg monòleg a EIsa Schneider al Teatre Romea, en el seu debut
professional?
- Por és la paraula que millor ho defineix. Ara continuo tenint por; però és una sensació coneguda, i no
m'espanta tant, i ens tractem de tu a tu. Amb el temps aprens a utilitzar-la a favor, aquesta por, com a
energia i com a motor. Però a l'estrena d'Elsa Schneider la por em superava, però per sort aquesta
situació li va anar bé al personatge.

- De les seves interpretacions, podem recordar les de la secretaria rossa a Després de la pluja, la
Miradolina a L'Hostalera, Pòrcia a El mercader de Venècia, la dona a La dona incompleta, i les
múltiples interpretacions a Sóc lIetja. Vostè es transforma molt a escena.
- Sí. Els personatges són molt diferents, però sempre tenen algun aspecte de mi mateixa. Totes són
transformacions molt naturals.

- És una actriu poc convencional. ¿ També és una dona poc convencional?
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- És difícil dir-ho d'un mateix, però crec que és cert en el sentit que em plantejo molt tot el que m'envolta.
No he tingut les coses clares d'entrada, sinó que he buscat i continuo buscant. Reflexiono molt, potser
massa. Ho rumio tot moltíssim. Ara bé, els resultats o el per què fas les coses en la vida no tenen
només una causa. Per exemple, tenir un fill; sempre he volgut que arribés en plena maduresa; el que
passa és que he de vigilar, no fos cas que arribi en la vellesa.

- Quan es troba a I'escenari, que és el més important?
- Aconseguir que tot el que surt de mi sigui nou, fresc i viu. I així poder donar al públic una interpretació
única. Com deia Peter Brook, l'oïda ha d'estar posada en tres llocs: en un mateix, en el company i en el
públic.

- I quan surt a saludar...
- Aleshores pots mirar per primer cop el públic de tu a tu, fora del personatge, i et pots relaxar.

- Com a actriu, ¿ha fet més papers dramàtics que còmics?
- Crec que dono la imatge d'actriu dramàtica, però tinc un apartat còmic molt interessant, que em surt
amb molta facilitat. Ara bé, tal com estem, és una sort poder interpretar tant uns papers com els altres.

- Li costa més fer riure o fer plorar?
- No és fàcil per a un actor trobar la justa mesura. Fer teatre és difícil. I un actor ha de ser convincent.
Poder convèncer amb un personatge. Que no vegin l'actriu no és difícil.

- Es veu algun dia dirigint teatre?
- No ho he pensat gaire, però no ho descarto. Em veig més impulsant un projecte i ajudant en la
direcció.

- Quina relació té amb la càmera, tant de cinema com a la televisió?
- Són dos móns molt diferents, la càmera i el teatre. Davant d'una càmera, tinc la sensació que agafa
alguna cosa de mi; mentre que davant del públic, sóc jo la que dóna alguna cosa. A la televisió tot és
molt més ràpid i hi ha moltes càmeres; al cinema només n'hi ha una, la càmera, i tot és molt més
entretingut.

- Després de ser popular gràcies als personatges televisius a Poblenou, Sitges i Psicoexpress,
ara retornarà a TV3 amb una nova sèrie escrita per Josep Maria Benet i Jornet.
- Els espectadors et tenen molt present quan surts, i et reconeixen. Però hi ha moltes produccions i
també t'obliden fàcilment, almenys de manera general. La nova sèrie crec que es dirà Ventdelpla, pero
tot just estem començant a treballar el personatge. Som molt al principi de la sèrie.

- Al darrer Festival de Cinema de Sitges es va projectar Febrer, on interpreta Sela, una escriptora
que s'ha suïcidat.
- És una dona misteriosa, sensible i fràgil, enigmàtica, i que li costa molt compartir el seu món particular
i confiar en els altres. Però, com deies, s'ha suïcidat, i el seu antic nòvio, que encara té les claus del pis
on van viure junts, hi va durant tres nits i descobreix que havia enregistrat molts moments de la seva
vida. Ell té l'oportunitat de veure's a si mateix i a ella amb altres parelles. I aquestes imatges del passat
crearan un revulsiu en elI. La pel·lícula és molt suggerent, amb guió de la Lluïsa Cunillé a partir d'una
novel·la d'Eduard Márquez, Cinco noches de febrero.

- ¿Que I'actriu gaudeixi d'un personatge és sinònim d'una bona interpretació?
- No és un fet matemàtic, però normalment és així.

- Què és la màgia del teatre?
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- Explicar una història en viu i en directe, i que el públic participi activament en aquella representació,
encara que només sigui amb la respiració. No hi ha cap altre art en què això passi.

- Quin paper no faria mai, encara que I'hi oferissin?
- Tinc els meus límits. Crec que no faria mai un paper que veiés que no puc fer bé, que no estic
preparada per afrontar-lo.

- ¿Es tallaria els seus cabells d'ara si el paper ho exigís?
- Ho he fet moltes vegades. A Sóc lletja, per exemple; també a Febrer, on surto amb cabells curts,
mitjans i llargs. M'he tenyit de rossa dos cops; m'he tallat els cabells diverses vegades…Els directors
sempre volen fer alguna cosa amb els meus cabells.

- Les dones que ha interpretat a I'escenari són dures i amb personalitats molt accentuades.
¿Vostè es veu una dona forta i dura per continuar la seva carrera professional?
- En qualsevol professió, has d'estar convençut del que vols aconseguir, desitjar-ho i lluitar. No cal ser
dur i fort. Molt sovint m'he sentit molt fràgil, insegura i dèbil. El temps et dóna seguretat; i més que
duresa, crec que cal il·lusió i sentit de l'humor per saber relativitzar el nostre entorn.

- Que els va demanar als Reis d'Orient?
- Valentia, coratge, sensibilitat i consciència; i, sobretot, il·lusió i solidaritat. També, que disminueixi
l'estupidesa que alguns cops ens envolta, per ser capaços de valorar el que realment és important.

Autobiografia

"Quan miro enrere, em veig amb menys eines. Per això em fa una mica de vertigen, encara que la vida
ho és sempre, de vertiginosa. Vaig néixer a Barcelona. Tinc un record bo de la infància, amb una barreja
de molta il·lusió i por. Als 14 anys ens traslladem a viure a Sant Cugat, i retornaré a Barcelona quan em
poso a treballar. Vaig estudiar periodisme durant quatre anys, però el teatre va fer que decidís dedicar-
me a aquesta professió i em fes actriu. Abans vaig fer una mica de ràdio, principalment programes
musicals, a Ràdio I'Hospitalet, i d'altres feines i feinetes, com estar en una botiga. A la meva família no
hi havia cap referent actoral i el teatre era un món bastant desconegut; per mi, el teatre era alguna cosa
que de tant en tant feien per la televisió. De cop, a la universitat, em vaig adonar que la interpretació, a
pesar que desconegués el món del teatre, m'agradava i que podia fer-ho. Vaig tenir, per tant, un
contacte molt físic, immediat, amb el teatre i molt poc intel·lectual. També deu ser que de ben jove
sempre intentava fer riure les persones del meu entorn La meva carrera professional se centra sobretot
en el teatre; he fet poc cinema i m'agradaria fer-ne més. Amb una mica de sort, he treballat amb molta
continuïtat, i aquest món m'ha agafat, des que me'l vaig trobar de manera inesperada, i ja no me'n puc
separar. El teatre és molt important a la meva vida, però tampoc ho és tot

Una actriu intuïtiva, una persona reservada

Laura Conejero és una persona fràgil i, a primer cop d’ull, distant. El somriure i el seu sentit de l’humor
apareixen quan la conversa ja està avançada. Gesticula poc, mou les mans, però somriu  molt. El to de
veu, l’expressió  de la cara, la llargada del riure ens dóna, en una xerrada amb ella, una valuosa
informació entre línies. És un persona exigent i amb molt sentit de l’humor: “Ajuda a relativitzar tant la
vida com el teatre”. Quan comença a haver-hi confiança i es deixa anar una mica, espontàniament
aquest costat més còmic i desconegut de l’actriu. Aleshores, és molt directa. Alhora també reservada,
tímida, introvertida, observadora. I molt perfeccionista. Sempre pensa que s’hauria pogut fer millor. No
es conforma fàcilment i s’exigeix moltíssim. Qüestiona la seva feina, també després de l’estrena d’un
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espectacle. Tot “perquè el públic es mereix el millor de mi mateixa i la meva obligació és intentar-ho”.
Reconeix que, en la vida d’una actriu, el temps funciona d’una manera molt caòtica, perquè és complicat
programar, per exemple, unes vacances. No tot està previst, organitzat, i el nivell de caos és més
important que en altres professions, “Es viu molt en la corda fluixa, en el no saber del tot”. Ara, però, hi
està totalment acostumada i segurament no sabria viure d’una altra manera. És una actriu molt oberta.
No té supersticions. És com una esponja i deixa molt d’espai a la intuïció. Està convençuda que en la
interpretació la intuïció hi té una  funció molt important. Dóna molta importància a la creativitat pròpia i a
la dels altres, i també li agrada construir els personatges a base d’assaig i error. Vol provar-ho tot amb
una actitud molt oberta, tant mentalment com físicament, fina a trobar el punt justa i adient. Després, a
l’escenari, l’actriu sedueix amb la veu, el silenci, el gest, el cos, la mirada i, si cal, el somriure amb una
gran dosi de comunicació. No és partidària de fer gaire feina alhora. S’atabala. Quan prepara un
personatge, no el sol memoritzar d’entrada, sinó llegir-lo molt i donar espai perquè la lectura suggereixi
sobre el personatge. I amb els assajos i el director continuar treballant. Vol trobar tots els detalls i els
sentits a totes les paraules de l’obra. Li agraden molt els animals, i des de fa cinc anys té una gata. 
Improvisa sovint a la vida. A l’escenari és metòdica, però, com s’ha dit, molt intuïtiva. Ordenada per
aconseguir una mica de tranquil·litat. Reservada a primera vista. Li encanta parlar. Exigent, curiosa,
humana, sincera, constant, prudent, rigorosa i realista; també treballadora i sense oblidar que l’atzar i la
sort li han anat a favor. No ha presentat mai el pastorets ni té cap familiar o amic que li inculqués l’amor
pel teatre. La seva és una carrera lenta, però ferma. I sobretot, equilibrada.
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