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“El teatre va directe
al fetge i al cor”

Clara Segura

“Si fas
tragèdia al
teatre, a la
vida has de
riure més per
compensar”

L’ENTREVISTA DEL DIRECTOR Carles Capdevila

___Ha estat una setmana de dol al
món del teatre per l’adéu a l’Anna
Lizaran.
___Sí, i em queda com una assignatura
pendent haver treballat més amb ella,
perquè només vam coincidir a Porca
Misèria. Li tenia molt carinyo, em fixa-
va molt en tot el que feia, de gran volia
ser com ella. A més, li quedaven moltes
coses per ensenyar-nos, encara; ens
deixa orfes. M’encantava la seva mane-
ra radical i alhora enjogassada de pren-
dre’s la professió: era més jove que
molts actors joves, desdramatitzava el
fet d’interpretar, no deixava de jugar,
transmetia la naturalitat i l’energia de
no patir, de passar-s’ho bé fent teatre.
Fixa’t que al nostre món hi ha capelles,
també, i en aquest cas tota la professió
estava amb ella.

___Què t’espera el 2013?
___Una mica de tranquil·litat mental i
personal després de tants mesos amb
l’èxit d’Incendis. I després el més pro-
bable és que faci un projecte amb l’Ori-
ol Broggi a la Biblioteca, una cosa peti-
teta amb el Pere Arquillué. I tinc un al-
tre projecte al setembre. Està molt bé.
De cop recollim els fruits del que hem
fet i tinc la sensació d’estar una mica
més tranquil·la per això.

___Incendis és una obra dura, llarga,
de tres hores i mitja, i convertida en
fenomen de públic durant mesos.
___Sóc conscient que hem tingut una co-
sa especial, un text diferent. És una petita
perla que et cau de tant en tant, amb un
llenguatge molt modern.

___Acabaves l’obra molt desgastada?
___Acabava bé, gràcies a la resposta del
públic. Sense la gent, que t’alimenta, tro-
baria que no té sentit el desgast. El xut
final el fan els espectadors amb la seva
reacció. Tens la sensació que l’especta-
dor també fa el mateix viatge. Veus cares
descol·locades, algun clínex, reconforta
perquè veig el poder que té el teatre, per-
què va directe al fetge i al cor, i encara
em fa sentir que sí, que era la professió
que jo volia fer.

___Ser mare t’ha ajudat en el perso-
natge, però també t’ho fa més dur,
suposo.
___M’ho va fer especialment dur el dia
de l’assaig. Hi ha una escena en què ella
pareix i just després de parir se li enduen
el nen. Això a l’assaig ho evitàvem tots i
al final vam dir: “Va, fem-ho encara que
només sigui una vegada”, i va ser bastant
fatal. No ho pots controlar gaire. A còpia
de fer-ho, les paraules també es van
col·locant en el seu lloc i el desgast no és
tan gran.

__En quin registre et sents més
còmoda?
___Sempre deia que em sento més cò-
moda amb la comèdia i la tragicomè-
dia. Les tragèdies que he treballat amb
l’Oriol Broggi també m’agraden per-
què intenten anar a un altre lloc,
m’agrada aquest punt de sinceritat,
que no hi hagi artifici. En les coses més
tràgiques que he fet sempre m’he ado-
nat que recuperar el luxe de la paraula
és molt plaent. Però llavors has de fer
més broma a la vida. Has de riure per

___Hi ha aquelles cares blaves il·lumina-
des pels mòbils. Primer li dónes un temps
perquè penses: “Bé, l’està desconnec-
tant”. Però després ja veus que no, que es-
tà llegint una cosa. En un bolo el Julio
Manrique va cridar l’atenció a algú que
després va resultar que era l’alcalde del
poble en qüestió. Ara hi ha més dispersió.
En el cas d’Incendis, el silenci és un dels
protagonistes, tothom està callat i la tos
passa a ser una paraula que no té rèplica.
Intento no enfadar-me, però de vegades
és una cosa més visceral. Hi ha dies que
ho pots gestionar i altres dies que pel que
sigui véns més creuat i t’empipes. Però si
ho fas és pitjor, realment et rebota. És una
cosa que he après amb la maternitat, que
també és un bon entrenament. Si tu t’en-
fades, acaba rebotant contra tu.

___Quina relació tens amb l’èxit?
___És absurd si et dic que passo de tot. Pe-
rò sí que és veritat que aquesta conscièn-
cia no l’acabo de tenir del tot. L’èxit és di-
rectament proporcional a l’opinió que
tens tu sobre tu mateix, perquè si no et
perds molt: estàs exclusivament pendent
de la mirada externa. I és molt estressant
en tots els aspectes. És evident que neces-
sito la meva feina i convèncer la gent cada
nit perquè m’escoltin i necessito seduir-
los. Però hi ha un punt que prefereixo no
parlar-ne, és una carrera de fons. Sí que
tinc somnis i m’agradaria millorar i
aprendre’n més. Un punt que tinc encara
molt pendent és el cine, que no n’he fet
tant i m’apassiona, el trobo com un desco-
negut. El món de la interpretació no te
l’acabes mai. I és bonic, perquè si tingués-
sim fórmules ja s’hauria extingit.

___Et ve de gust dirigir?
___No tinc cap idea concreta. Penso que
algun dia trobaré alguna cosa que potser
em ve de gust. M’agrada molt la feina de
l’actuació.

___Et deixes dirigir bé?
Jo crec que sí. Hi ha algun moment que
dic: “Ui, que em sembla que no”. Però in-
tento no encarar el conflicte, busco altres
vies, deu ser una cosa femenina, i acabes
aconseguint una miqueta el que vols.

___Quines preferències tens?
___La preferència és la qualitat. Quan
parlo amb la representant que tinc a Ma-
drid –que és un dilema això de si hem de
tenir representants o no– li dic que el ni-
vell que jo puc triar pel que fa a textos tea-
trals està amunt i el nivell de cine i tele es-
tà més avall. Falten guionistes, i no se’ls
protegeix, i costa que sorgeixin bones his-
tòries, bons projectes, bons personatges.
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compensar-ho. Abans d’una funció tan
dura els actors no parem de dir una co-
lla de tonteries cada vegada més grans,
i marranades i coses per sentir-nos
persones normals i banals, abans de
pujar aquesta muntanya d’emocions
que veiem venir.

___Un enemic del teatre és com es va
reduint la capacitat de concentració
de la gent.
___Hi ha problemes en la concentració,
en el fet de poder estar i sostenir una
emoció o una cosa molesta. Hi ha aques-
ta tos nerviosa... Hem arribat a fer bro-
mes que són les retallades de sanitat: no
van al metge per no fer cua.

___¿Ho notes des de l’escenari, que els
espectadors es distreuen?


