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[Actriu]

Acomençaments demes, l’actriu Carme Pla,membre de les T

de Teatre, va visitar Lleida per impartir la sessió “Buscar, remenar,

proposar, descartar, dubtar, estructurar, desestructurar...” dins

del XIII Seminari d’EscripturaDramàtica i Dramatúrgia Escènica

que organitza laUdL.Durant unparell d’hores vampoder

compartir amb ella experiències teatrals.Ara també ens parla

de teatre però, amés, conversem amb ella d’actualitat, de

vivències i de somnis: dels complerts i dels del futur.

TEXT: NEUSMARTÍ LLURBA FOTOS:MIKEL ARISTREGI/AMADO FORROLLA

“Ésmés fàcildominarun
poblequenosapres”
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De la debilitat pel te. És veritat que d’aquí
en surt el nom T de Teatre?
Sí, al principi, quan ens trobàvem per assajar
els Petits contes misògins o quan ens reuníem,
sempre preníem te. Llavors va sortir el doble
joc de la T: del teatre i del te.
Després de22anysd’havermuntat la com-
panyia, creu que les coses estan igual?
Opitjor! (riu). La veritat és que nosaltres no te-
níem una idea de muntar una companyia. El
que sí que volíem era treballar i vam començar
a assajar, vam fer els Petits contesmisògins i com
que va anar molt bé i ens ho van contractar,
ens vam haver de formar com a companyia
perquè ens poguéssin contractar. Però la idea

primera no era aquesta. El difícil, però, ha estat
mantenir-se. Perquè llavors jo crec que vam ser
en el lloc adequat i en el moment oportú; que
potser en aquell moment feia falta una inno-
vació, una cosa diferent feta per dones. No es
veien massa llavors conjunts de dones que
fessin riure, que juguessin amb el text d’una
manera inhabitual, agafant textos no teatrals
sinó literaris. Nosaltres hem treballat bastant i
a darrere hem tingut una gestiómolt ben feta
pel Dani López Arós, que també forma part
de la companyia. Ara jo diria que estem en un
dels momentsmés difícils de tots els que hem
passat. Perquè la cosa està fatal; perquè no
només no ens ajuden sinó que posen pals a les

rodes... Parlo de la companyia, del teatre i de
la cultura en general. I podria estendre’m a la
sanitat i a l’educació. No només no ajuden sinó
que sembla que la cultura no és necessària, tot
i que és mentida i tothom ho sap. La cultura
va lligadíssima a l’educació i al futur d’un país
i ens volen fer creure que no és necessària, que
és una cosa demés amés, un luxe. I no és que
no ho sàpiguen; interessa que sigui així.
Per què creu que interessa?
Perquè és molt més fàcil dominar un poble
que no sap res, que no pensa per compte propi,
que no té visions pròpies i àmplies de les coses.
Commés ignorant siguis, moltmés fàcil ets de
dominar i de portar cap allà on volen. En totes
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les dictadures ha estat així. Ara no és una dic-
tadura però és una democràcia falsa; no estem
en una democràcia de veritat. És una demo-
cràcia on el diner és el que mana i on, a més a
més, són una colla de lladres tots plegats. Ara
m’estic passant molt (riu), però ho he de dir
perquè ells mateixos ho estan demostrant. No
diria que intenten enfonsar el país, però ho
aconsegueixen i volen que siguem una colla
de borrecs que treballem per quatre duros i
que n’hi hagi uns quants que tinguin tots els
diners i que visquin la mar de bé... Ho sento
però és que esticmolt cremada, i quan empre-
gunten per aquestes coses doncs penso que
ja que tinc el petit poder de poder-ho dir en
veu alta, ho he de dir.
Part d’aquesta indignació segur que va de
la mà de la pujada de l’IVA en la cultura.
S’handut a terme iniciatives com la venda
de pastanagues en lloc d’entrades per es-
quivar aquest increment. Com afecta la
pujada d’impostos la cultura?
Bé, si podem tirar de pastanagues, doncsmira...
(riu). És evident el que aconseguiran amb el
21% d’IVA: que la gent vagi menys al teatre,
que consumeixi menys cultura. En un país on
la gent està apretadíssima, que ambprou feines
arriba a finals de mes, on ha pujat tot, on la
gent no té feina ni hi ha una perspectiva de
futur. Si tu augmentes l’IVA d’algunes coses,
evidentment aquestes es consumiran menys.
I si pretenen una altra cosa no sé com fan una
mala gestió d’aquest tipus; no sé com poden
ser tan curts. Em fa pensar que no és que si-
guin curts sinó que pretenen acabar unamica
amb tot plegat. La pujada de l’IVA està feta
amb tota la intenció perquè la gent deixi de
consumir cultura.
Quan mira enrere, sent nostàlgia dels
temps passats?
Tinc un sentiment entranyable i esticmolt con-
tenta. Realment em sento una persona afor-
tunada per haver-me pogut dedicar, almenys
fins ara -potser a partir d’ara m’hauré de de-
dicar al cultiu de pastanagues (riu)-, al que
m’agrada, que és fer teatre, i això és una sort. I,
amés, he fet teatre amb un conjunt d’amigues.
Quan fas teatre moltes vegades vas de gira i
passes dies fora de casa i està bé sentir-te acom-
panyada. I això és el que ens passa. Quan som
fora de casa sempre diem el mateix: sort que
ens tenim a nosaltres perquè, d’algunamanera,
és com tenir una altra família. Llavors em sento
molt afortunada, certament, d’aquestes dues
coses: de poder fer teatre i de fer-ho amb per-
sones a les quals estimo. Enyorança no en tinc;
estic molt contenta d’haver viscut el que he
viscut i sóc feliç d’estar aquí.
De tots els espectacles que ha fet al llarg
d’aquests anys, amb quin es queda?
Sincerament, amb els Petits contes misògins,
que va ser el primer i li tinc una especial estima

perquè penso que va ser una troballa molt
bona. Va ser un espectacle molt original pels
moments que eren. I després també tincmolt
d’afecte aDelicades, que és l’anterior que fèiem.
El d’ara,Aventura!, estàmolt bé, és xulo, ens ho
passem bé i ens agrada, peròDelicades és una
obra que és un bombonet, és delicada.
Hi ha algun paper que li agradaria intere-
pretar però que encara no hagi arribat?
No ho sé, potser amim’agradaria fer algun dia
alguna cosa de teatre de l’absurd. No n’he fet
mai però és un tipus de sentit de l’humor que
m’agrada, que trobo que hi connecto. Però no
tinc un personatge de dir: vull fer la LadyMac-
beth... no m’ho he plantejat mai, la veritat.
És difícil fer humor?
Sí, tant com fer tragèdia, suposo. Però a l’humor
de vegades se’l té menyspreat. No és tampoc
més difícil que fer tragèdia però sí que pot estar
a la mateixa alçada d’aquesta perquè la gent
no és tonta i no qualsevol cosa fa riure. Per fer
riure primer has de tenir un bon guió, una bona
base, i després tampoc et pots deixar endur
per l’humor perquè, de vegades, fent teatre,
quan la gent riu, la tendència és a exagerarmés,
a deixar-te anarmés, i el que has de fer ésman-
tenir-te per no passar-te i estar al punt just. A
més amés, l’humor és una cosamoltmil·limè-
trica. Per fer riure s’ha de sermolt exacte. Enmig
d’un gag si una diu una cosa i tu has de res-
pondre, ho has de fer en el moment just. Si ho
dius abans o després, ja no fa riure. O sigui que
el tempo hi té molt a veure.
Vostè ha treballat, amés del teatre, a la te-
levisió i al cinema.On se sentmés còmoda?
El que dominomés és el teatre, que és onm’he
criat i és el que tinc més per la mà. A la tele-

“Lapujadade l’IVAestà feta amb tota la
intencióperquè la gentdeixi de consumir
cultura. Vivimunademocràcia falsa”
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visió i al cinema hi ha un petit avantatge, que
és que si no et surt bé, o l’espifies o et quedes
en blanc, es pot tornar a gravar. En el teatre no,
allà estàs sense res i això et dóna una adrena-
lina i un subidón que no et donen els altres. De
totes maneres, el cinema també és molt xulo
perquè que qualsevol gest de la cella o qual-
sevol microgest de la cara es vegi i pugui voler
dir alguna cosa també ésmolt potent, no? Per
tant jo em quedaria en el primer lloc amb el
teatre, en segon lloc amb el cinema i en tercer
la televisió.
De vegades, els espectadors tenim la sen-
sació que sempre són els mateixos actors
i actrius els queprotagonitzen sèries, pel·lí-
cules i obres de teatre. És difícil fer-se un
lloc al món de l’espectacle català?
Això que dius jo penso que és unmal d’aquest
país nostre que ésmolt bonic però que té certs
defectes i un és aquest: quan ens agafa per una
cosa doncs cap allà anem. Els actors que surten
a la tele són els mateixos que després volem
veure a l’escenari i sembla que només n’hi hagi
quatre. I hi hamolta gent que no és coneguda

i que és boníssima però que, o no està treba-
llant, o ho fa molt poc, o ha de combinar la
feina al teatre amb altres coses perquè no pot
viure’n. Penso que estàmal repartit i en això hi
influeix molt la televisió. Quan un actor surt
per la televisió si després l’agafes per fer una
obra de teatre ja saps que molta gent l’anirà a
veure perquè hi surt aquell actor. I això és una
pena perquè ens perdem coses.
El passat 5 de març va impartir la sessió
“Buscar, remenar, proposar, descartar,
dubtar, estructurar, desestructurar...” in-
tegrada en el XIII Seminari d’Escriptura
Dramàtica i Dramatúrgia Escènica de la
UdL. Què hi van trobar els assistents que
van venir a escoltar-la?
El tema era el procés de creació de T de Teatre.
Vam fer un repàs de tots els espectacles perquè
en cada espectacle hi ha hagut un procés de
creació diferent, i la veritat és que va estarmolt
bé. La gent hi va participar molt i va ser molt
entretingut. Vam estar gairebé dues hores xer-
rant i compartint coses respecte a T de Teatre
en concret i al teatre en general.
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És unamanera d’apropar l’actor o l’actriu
al públic?
Jo penso que sí, perquè la gent potser té els ac-
tors com una cosa llunyana pel fet que de ve-
gades surten a la tele o són dalt d’un esce-
nari. Sembla que siguin una mica extraterres-
tres o extranormals... I en general jo penso que
se’ns idolatra una mica. Acostar l’actor o l’ac-
triu al públic jo penso que està molt bé per
moltes raons. Primera per veure que això no
és així, que som persones normals i corrents
com tothom, només faltaria! (riu). I després
per veure que, tot i que sembla que de vegades
en aquesta professió tot és molt màgic i molt
especial, darrere hi ha una feina de picar pedra,
moltes vegades, i això també és important que
se sàpiga.
Coneixia la ciutat de Lleida?Quinaha estat
la seva experiència amb les terres de Po-
nent?
A Lleida hi hem vingut a actuar diverses ve-
gades i he estat en diverses zones, fins i tot a
l’estiu, a zones de camp.
A passar calor!
Sí, hi fa molta calor, però és una calor seca i
això fa que s’aguanti millor.
Li agrada?
Jo tinc una especial estima a aquesta província.
Primer que m’agraden molt els caragols a la
llauna! (riu). I després perquè la gent que he
conegut és una gent que m’agrada: és acolli-
dora. A més jo també tinc certa debilitat cap
a les zones que potser no han estat tan valo-
rades o que han estat unamica abandonades.
Lleida no és com Girona. Girona és una po-
blaciómolt rica perquè té la costa i això fa que
se la tingui com un territori amb una certa ca-
tegoria, i Lleida sembla que no la tingui aquesta
categoria però no és cert. Jo he vist paisatges
de Lleida preciosos! El camp, per exemple, és
impressionant i hi ha paisatges que són una
meravella. Això no es coneix massa, i potser
millor que no es conegui perquè si no després
s’omplirà de gent (riu), però amim’agradamolt.

“Els actors de la tele
són els quedesprés
volemveure a
l’escenari i això fa que
sembli quenomés
n’hi haquatre”
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