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Lali Ribalta 
fotografiada al sofà 

de casa seva, un 
magnífic sobreàtic 

de l’avinguda 
Mare de Déu de 
Montserrat, de 

Barcelona, en 
companyia del 

seu gat, Ganesha. 
«És el nom d'un 
déu indi que té 

cap d'elefant. 
M ’agrada molt 

la simbologia 
d'aquest déu 

perquè representa 
la bona sort», 

explica.

LALI RIBALTA
Ballarina i artista. Va 
néixer a Sabadell el 
8  de març del 1981. 
Llicenciada en dansa 
clàssica per la Royal 
Academy of Dance of 
London, va compaginar 
aquesta especialitat amb 
altres tipus de dansa: jazz, 
claqué, contemporània... 
Més endavant, fascinada 
pel món del moviment, 
aprèn tècniques de circ: 
trapezi, acrobàcia i c/own; 
també la tècnica Lecoq 
i dansa-teatre. Fins que 
la seva inquietud per 
l’experimentació artística 
la fa viatjar a l’ índia per 
aprofundir en la dansa- 
teatre tradicional del sud 
del país. Allà treballa a la 
indústria de Bollywood, 
a Mumbai. L’aventura 
dura tres anys. A la seva 
tornada, enfoca la seva 
vida cap a la docència de 
la dansa i s ’ incorpora al 
cor de moviment del Gran 
Teatre del Liceu, tasca 
que compagina participant 
en diverses companyies i 
espectacles. Ara fa un any 
i mig que, conjuntament 
amb la seva amiga, Anna 
Ros, funda la companyia 
L’Animé, on aboca tots els 
seus esforços.

Text i fo to s : 
JOSEP GAMELL

Eulàlia Ribalta Torrella — artística
ment Lali. que en llenguatge hindi 
significa -vermella»—  és una noia 

alta, esvelta, d ’ulls m olt blaus. Tan 
bon punt m ’obre la porta es mostra 
m olt propera, prodigiosam ent vital, 
molt acostada a la vida, fascinada pel 
moviment. Té el do de l ’expressió. En 
coneix l ’esperit etern i els tics més 
imperceptibles. La sensibilitat li raja 
com una font i l'a rt li arriba des de tots 
els quatre vents. És un cas de vocació, 
d ’ instint; un fet del naixement, com és 
de naixement la trompa dels elefants 
de l’ índia, el país que, en gran mesura, 
l’ha fe t artista. Malgrat la joventut dels 
seus trenta<los anys, parla amb una se
guretat tan gran i un tan graciós domini 
dels records, amb tant gust de la novetat 
i tanta emotivitat de comprensió, que 
el seu esforç més constant i visible 
en aquesta conversa sembla que sigui 
eliminar-se sistemàticament, prendre un 
aire expectant i flotant que, contrastant 
amb el seu caràcter impulsiu, li dóna un 
charme deliciós. El cor li espurneja. Li 
agrada envoltar-se de somriures. Sovint 
diu coses d'una comicitat irresistible, 
però és una comicitat més de l'esperit 
que de la realitat.
Nascuda a Sabadell el 8 de març del 
1981, es va introduir en el món de 
l ’art des de m olt petita, fent classes 
de música i de dansa. L'any 2000  es 
va llicenciar en dansa clàssica per la 
Royal Academy of Dance of London. 
Va compaginar aquesta especialita t 
amb altres tipus de dansa: jazz, cla
qué, contemporània... Més endavant, 
fascinada pel món del moviment, aprèn 
tècniques de circ: trapezi, acrobàcia i 
clown] també la tècnica Lecoq i dansa- 
teatre amb Mercè Boronat. L’any 2005, 
la seva inquietud per l'experimentació 
artística la fa viatjar a l'índia per apro
fundir en la dansa-teatre tradicional del 
sud del país: Baratanatjam, Kathakali, 
Kalaripayattu, Mohiniyattam, i treballa 
a la indústria de Bollywood a Mumbai. 
L’aventura dura tres anys. A la seva 
tornada, el 2007, enfoca la seva vida 
cap a la docència de la dansa, entra 
com a membre del cor de moviment 
del Gran Teatre del Liceu i participa en 
diferents òperes. Tot això la porta a tre
ballar amb la companyia La Màscara a

El repartidor de sueños, sota la direcció 
de Jordi Purtí, o a Trapecio de cuerdas 
y cuentos, a \es  ordres d ’Alain Cheapu, 
entre d'a ltres. Ara fa un any i mig que, 
conjuntament amb una companya, Anna 
Ros, funda la companyia L’Animé, on 
aboca tots els seus esforços, il·lusions, 
diners i temps.
Com a artista, la seva veritat escènica 
i interpretativa prové, primer, del seu 
rigor i de la seva serietat professional 
en el literal sentit de la paraula: des
prés, de l’exposició de les qüestions: 
de l’emoció, de la sensibilitat donada a 
la professió. Així. la seva vida artística 
es mou naturalment en un pla deslliurat 
d ’asfixiant mediocritat. En dóna de la 
to ta lita t de la seva trajectòria, que no 
conté ni rastre d ’automatisme tòpic, de 
lloc comú mecànic. No crec que sigui 
capaç de crear res que no sigui ex
haustivament documentat i pensat. És 
una gran pencaire. Ribalta m 'ha rebut 
molt cordialment al seu sobreàtic de 
l ’avinguda Mare de Déu de Montserrat, 
davant mateix de l'antiga Clínica Quirón, 
de Barcelona. Em rep amb la companyia 
del seu gat, Ganesha, que ens escolta, 
atent, des de la magnífca terrassa. 
«És el nom d ’un déu indi que té  cap 
d'elefant. M ’agrada molt la simbologia 
d 'aquest déu perquè representa la 
bona sort», explica.

Des de quan vius en aquest sobre
àtic?
Des del mes de maig. Fa m olt poquet. 
Ja veus que encara to t està mig em
pantanegat. (Riu)

On vivies abans?
Al ca rre r de Lepant, al davant de 
l'Auditori de Música de Barcelona.

Q u a n t s  anys fa que vius a 
Barcelona?
Ja deu fer uns dotze anys, des que vaig 
marxar de casa dels pares, al carrer 
de la Unió, de Sabadell.

Què recordes de la teva infantesa?
Quan recordo el Sabadell d 'aquella 
època em ve al cap el color sèpia. No 
sabria dir-te exactament per què. Potser 
perquè conservo la imatge d ’una ciutat 
antiga. Sabadell ha canviat molt. Quan

jo  era petita els carrers eren m olt di
ferents; to t i que l'estructura continua 
essent més o menys la mateixa, l'aire 
que s'h i respirava era un altre. També 
associo m olt la infantesa quan sento 
l ’olor de llenya. I és que nosaltres, 
malgrat viure i fer vida a Sabadell, érem 
molt de sortir a fora. al camp: anàvem a 
passar els caps de setmana a Solsona, 
al Pirineu... A part d'això, a casa es 
respirava un ambient m olt eclèctic. La 
música hi era present constantment, 
igual que el bon cinem a. Els pares 
ens portaven a concerts, a l'òpera, a 
espectacles de dansa...

Com eres de petita, Lali?
Inquieta, activa, amb molt de caràcter. 
I continuo essent així, eh? En això no 
he canviat gaire. (Riu) Però malgrat 
tenir força geni em considero una bona 
persona. Una cosa no treu l’altra.

Quines aficions tenies?
Els pares em van potenciar m olt la 
part artística. De petita feia música, 
dansa clàssica, cantava al cor de nens 
de l'Orfeó de Sabadell, després al cor 
d ’adolescents... Vaja, que quieteta a 
casa no hi estava gaire. Amb 5 anys. 
els pares ja em van apuntar a l’escola 
Ritme, amb la Cristina Allande. Ja no 
sabien què fer-ne, de mi! (Riu)

Parla'm dels teus pares.
El meu pare es diu Joaquim Ribalta 
Puig. i la mare, M aria Presentació 
Torrella Masip. El pare té  una empresa 
constructora, però a part que aques
ta sigui la seva font d ’ ingressos, és 
m olt afic ionat a les a rts  i a m oltes 
altres coses. És un gran amant de la 
música, especialment de l'òpera, de 
l’astronomia, un viatger empedreït...

I la teva mare?
Va morir quan jo  tenia 12 anys.

Em sap greu. Devia ser un cop molt 
dur.
Sí. I d ifíc il d ’assum ir. Perquè amb 
aquella edat e t preguntes: «Què ha 
passat? Això no hauria d'haver anar així. 
veritat?» (Arronsa les espatlles) Suposo 
que quan un és més gran to t això ja  ho 
entén, que té un procés. Però amb dotze 
anys et quedes una mica despistada. 
En aquell moment vaig continuar fent 
la meva vida, lògicament veient que 
mancava aquella figura... Però crec que 
no vaig assumir la pèrdua de la meva 
mare fins bastant més tard. De més 
gran és quan m ’he adonat de tot, de 
la magnitud d ’aquell impacte.

Tens germans?
Sí. dos: l’Albert i el Joan. Jo sóc la petita. 
El Joan acaba de marxar ara mateix. Una 
mica més i l ’enganxes aquí. (Somriu) 
És cantant d'òpera i viu a Alemanya, 
però ha baixat uns dies i m 'ha vingut a 
veure. L'Albert viu amb el meu pare. Té 
una discapacitat i cada dia va a l’Escola 
Taller Xalest, a Sabadell.

A quina escola anaves de petita?
A l’escola Espurna, que ja  no existeix. 
Era al carrer Pare Sallarès cantona
da pràcticam ent amb ronda Ponent. 
L’escola la portaven dues germanes, 
ja  força grans quan jo  hi anava, que es 
deien Marta i Teresa Bracons. Era una 
escola molt especial. A veure, com t ’ho
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diria... era com de poble, molt petita, 
amb molt pocs alumnes, amb tots els 
cursos barrejats i tres cursos en una 
mateixa aula. Vull dir que era un siste
ma bastant fora de l’habitual. I amb una 
«fauna» de nens i nenes molt dispar. 
Vam anar a parar a aquella escola per 
l'Albert, ja que els pares no trobaven 
cap centre on el meu germà s'adeqüés 
al sistema, i a l’Espuma personificaven 
molt l’educació. Jo hi vaig estudiar fins 
a sisè, fins als dotze anys. Vam mancar 
perquè van tancar l'escola.

I doncs?
L'Ajuntament no estava gaire satisfet 
amb el funcionament d'una escola tan 
petita i va decidir tancar-la. I vam haver 
de buscar-nos la vida. és clar. I vam 
aterrar a l’ IES del Vallès, l'institut que 
hi ha al costat de l ’Escola Catalunya, a 
prop de les Termes. Allà ja vaig entrar a 
fer directament la ESO. No vaig arribar a 
fer el que se'n deia el BUP perquè allò 
era un institut pilot i em va tocar fer la 
ESO. Hi vaig estar fins que vaig acabar 
els estudis. Llavors vaig fer la selectivi
tat per si de cas, però jo ja tenia molt 
clar que no volia anar a la universitat 
sinó fer una carrera artística.

Eres bona estudiant?
Sí, molt. Fins i tot excessivament a 
vegades.

En quin sentit ho dius?
Perquè crec que m'autopressionava 
massa. Era una nena amb una maduresa 
fora de mida.

Quines eren les teves assignatures 
preferides?
La música i la gimnàstica. (Riu) La lite
ratura també m'agradava molt.

No se’t feia complicat compaginar els 
estudis amb la dansa clàssica?
Sí, és clar. I t'he de confessar que la 
dansa era la meva prioritat, però jo en 
aquells moments ja tenia molt clar que 
quan un vol una cosa ha de passar per 
alguns filtres per poder aconseguir-la, i 
jo no estava disposada a no arribar als 
mínims educatius que la societat et 
demana. També era un repte personal 
meu. Per això vaig estudiar fins arribar a 
la selectivitat. A més a més, tampoc mai 
no he descartat la possibilitat d'algun 
dia fer una carrera universitària.

L'any 2000 et vas llicenciar en dan
sa clàssica per la Royal Academy of 
Dance of London.
Sí. Tot anava bé fins que amb setze 
anys vaig patir una petita desgràcia.

No m’espantis.
Em vaig lesionar ballant i de la manera 
més estúpida del món. Simplement 
executant un demi-plié, que és una flexió 
molt petita, em vaig danyar l'abductor 
esquerre, la qual cosa va implicar una 
pèrdua de flexibilitat i de potència. I això, 
en la dansa clàssica, és un contratemps 
important. A més a més, jo ja  tenia 
altres factors en contra: sóc molt alta 
i molt grossa, i vulgues no vulgues, les 
volen molt petites i comprimides. (Riu) 
Per tant, vaig optar per deixar aquesta 
disciplina. I després del petit trauma 
que això comporta, perquè una ja té 
molt clar cap a on va, vaig decidir anar 
a buscar un altre lloc en el món de

les arts que s'aproximés a la dansa. 
Penso que l’artista s'ha d'alimentar 
d’altres matèries per evolucionar, per 
tenir altres perspectives i no deixar de 
formar-se. Sempre hi ha coses noves 
per descobrir.

I què vas trobar?
El teatre. Vaig anar a fer les proves 
d'ingrés a l’Institut del Teatre, però no 
em van agafar perquè mai a la vida 
no havia fet un text, és clar. Però vaig 
descobrir que dins del mateix Institut 
hi havia un curs d’iniciació. Vaig fer-lo, 
vaig conèixer gent i em vaig començar a 
involucrar en aquest món. Fins que una 
companya que feia circ em va animar a 
provar-ho; i jo. que sóc molt llançada, 
li vaig fer cas. Em vaig apuntar a una

escola de circ anomenada Circus 
Tánger, que estava situada al carrer 
Tánger del Poble Nou de Barcelona. 
Ara ja no existeix. Allà vaig aprendre 
tècniques de c/own, trapezi i acrobàcia. 
En total vaig estar tres anys, més o 
menys, amb aquesta història.

Per què ho vas deixar?
Perquè em vaig trencar un braç fent 
acrobàcia. (Riu)

Vaja. Es repeteix la història de les 
lesions.
Sí, ja ho veus. (Torna a riure) I vaig re
flexionar el mateix que abans: «Aquest 
braç tampoc no quedarà igual i, per tant. 
no podré fer segons quines coses.» 
Llavors vaig decidir fer teatre gestual. 
Amb aquest propòstit vaig anar a 
formar-me a l ’Escola Internacional de

Teatre Berty Tovías. a Barcelona, on 
utilitzen una tècnica anomenada Lecoq. 
Allà vaig passar una època molt bona. 
Treballàvem les màscares i les seves 
tipologies, ciown, teatre grec... La veritat 
és que m’entrava molt bé. Al mateix 
temps, anava fent les meves feinetes 
d ’actriu, una mica aquí i una mica allà. 
Fins que me'n vaig anar a l'índia.

Un canvi radical.
Doncs tornem-hi: casualitats i coses 
de la vida. Però aquesta vegada no 
em vaig trencar res, eh? (Riu) Amb una 
companya amb la qual ens entenem 
molt bé teatralment, amb vint-i-dos o 
vint-i-tres anys, vam pensar que era un 
bon moment per a marxar a fora. Primer 
pensàvem provar d’anar a París, Itàlia...

però justament una altra companya se 
n’havia anat a l'índia a fer un curs de 
dansa i teatre tradicional d’allà, va portar 
la professora aquí, va fer un intensiu, 
el vam anar a provar... i vam dir: Cap 
a l’ índia! La veritat és que aquest curs 
ens va enganxar. Bàsicament es tractava 
d’un treball molt complet, tant físic com 
interpretatiu. Per tant, vam decidir marxar 
a l’índia per aprofundir els estudis a 
l’escola d'aquesta professora.

Ja som a l’índia.
Sí. L’escola de dansa-teatre es trobava 
a la petita població de Cheruthuruthy. 
a l ’estat de Kerala, al sud del país. 
Vivíem a la mateixa escola, amb la 
professora, el seu marit, els fills  i 
l'àvia. Va ser una immersió total.

Com recordes l’experiència?

Intensiva, esgotadora, molt dura.. .Fèiem 
moltes hores de classe i assaig cada 
dia, sense festius. Físicament era molt 
cansat. El mètode també era molt 
sever, molt a l'antiga, i això afectava 
psicològicament. Però vam aprendre 
molt. Per això hi vaig tornar l’any se
güent, en aquesta ocasió sola. Em vaig 
especialitzar en la dansa tradicional 
índia Baratanatjam.

En què consisteix aquesta dansa?
Va ser creada per explicar de forma 
narrativa les històries dels déus i els 
reis dels llibres sagrats Mahabharata 
i Ramayana, i es basa en unes com
plicades expressions de les mans 
(«mudras») i de la cara i els ulls en 
particular. La base corporal consisteix 
a treballar amb la forma de dos trian
gles invertits. Però els ulls i la cara 
són molt importants, cada posició o 
moviment d ’ulls té un nom.

Me’n fas cinc cèntims?
Per exemple, el «samaman» (ulls rec
tes) o el «aluldaman», que descriu el 
moviment d’un cercle sencer que fa la 
vista des de baix... La cara respon a 
uns estereotips: feliç, enfadat, trist... 
que sembla de teatre infantil. (Riu)

Com va ser ei teu primer contacte amb 
el món del Bollywood?
En el segon viatge a Cheruthuruthy, 
vaig conèixer una altra alumna, una 
noia francesa que vivia i treballava a 
Mumbai i em va convidar a passar 
uns dies a casa seva. Allà vaig fer un 
càsting de rebot, els va agradar però el 
director no hi era i al final no va sorgir 
res. Però quan vaig tornar a Barcelona, 
al cap d'un mes, més o menys, la meva 
amiga francesa em va escriure i em va 
dir que la seva mànager estava buscant 
noies estrangeres amb un perfil com 
el meu. Es veu que és una moda això 
d'incloure estrangers a les pel·lícules. 
És un ingredient exòtic com seria aquí 
veure un japonès ballant flamenc. (Riu) 
Així doncs, no m'ho vaig pensar dues 
vegades i en quinze dies rebia el visat, 
comprava el bitllet d'avió i marxava 
cap allà a treballar i a fer cinema a 
Bollywood amb un contracte de sis 
mesos, d’octubre a març, que és quan a 
l'índia no fa una calor infernal ni plou tot 
el dia. En arribar allà, però, el contrast 
va ser impactant, surrealista.

A què et refereixes?
Pensa quejo venia de viure l’índia més 
rural, més pobra, i de cop em trobava 
en una gran ciutat com Mumbai, d’uns 
vint-Lsis milions de persones. Una de 
les coses que més em va impactar 
va ser la riquesa econòmica que s'hi 
movia en contrast amb la pobresa que 
es pot arribar a veure a l ’índia. Era un 
món a part. fashion, ple de súper stars, 
amb molts diners, glamur... També 
era xocant veure la quantitat de feina 
que hi havia: constantment es feien 
rodatges, i si volies, podies treballar 
cada dia. Això sí, una pila d'hores i 
sota una calor sufocant. De seguida 
vaig entendre per què als vídeos de 
Bollywood sempre volen els cabells i 
la roba. T'imagines per què?

No.
Pels macro ventiladors que tenen. Si 
no, la gent es moriria de calor. (Riu)

A dalt, Ribalta amb un vestit de l’índia; a sota, a la terrassa de casa seva
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Suposo que deus conservar molts 
records d’aquestes estades de sis 
mesos durant tres anys a l’índia.
Sí, és clar. Hi ha coses que mai no obli
daré; per exemple, allò que encara no 

* / ie  paït del tot és l'olor que vaig sentir 
només d’arribar a l’aeroport de Delhi 
la primera vegada: una barreja entre 
encens i olor d'hospital molt especial; 
i només sortir al carrer un munt d'indis 
reclamant la meva atenció per pujar al 
seu taxi. També recordo especialment els 
tres dies de trajecte amb tren fins arribar 
a l’escola de Cheruthuruthy, que era a 
l'altra punta del país. 0 la vida al carrer, 
el ritme de la gent, les seves mirades, 
la bondat extrema i alhora misèria de 
molta gent.: . Això a Catalunya mai no 
ho he vist. És molt diferent.

Quan vas tornar a casa?
L'any 2007.

I què vas fer?
Doncs em vaig donar a conèixer i 

n.vaig oferir els meus coneixements 
a escoles de dansa i altres indrets 
d’aquest estil. Mentrestant, per a ob
tenir diners, vaig treballar molts anys 
al Parc d ’Atraccions del Tibidabo fent 
animacions. Però, de mica en mica, 
vaig anar enfocant la meva vida cap a 
la docència d'aquest tipus de ball.

Què representa actualment Bollywood 
a la teva vida?
Per a mi és la font principal d’ ingressos 

'a  nivell de feina. Dono classes, faig 
xous... Vaig per lliure. I més o menys 
m'he fet un nom dins d'aquest cercle; 
''er a mi això és portar l ’ índia amb mi 

:: erquè ha estat una gran part de la 
teva vida. També he fundat una com- 
anyia, L'Animé, amb una companya 

que es diu Anna Ros.

M e’n fas cinc cèntims?
Tenim dues vessants: la part més tea- 

* tral, és a dir d’escenari, de teatre amb 
barreges i multidisciplinar; i la part 
més productora d ’esdeveniments, on 
ens dediquem a fer danses tradicio
nals de l’ índia com el Baratanatjam 
i el Bollywood, o coses molt concre
tes que ens demanin de dansa o bé 
d’animació. A la companyia de teatre, 
però, és on aboquem tots els nostres 

..esforços, il·lusions, diners i temps. 
En aquesta part teatral ens dediquem 
a construir un altre tipus d'univers, 
en què barregem teatre de tite lles, 
teatre de gest, dansa, dansa pura. 
clown, pantomima, treball amb mate
ria ls... És una cosa més visual, més 
gestual. Ens agrada molt la poètica 
vista des de l’emoció i la tendresa, 
però sense oblidar mai l ’humor, que 
sempre hi és present. Cal riure’ns 
una mica de les coses, veure-les 
amb simpatia, perquè de vegades les 
persones dramatitzem tant les coses 

■*que les fem pitjor del que són. No sé 
si coneixes Philippe Genty, però per 
a nosaltres és un gran referent. Ens 
agrada molt el teatre visual francès. 
Altres referents són La comedia del 
arte, Le Cirque du Soleil, El Tricicle... 
El 18 d ’octubre estrenem nou espec
tacle al Festival Cos, de Reus. La 

'"durada és d'uns 55 minuts i el format 
és familiar, per a tots els públics. A 
part d ’això, continuo treballant i fent 
classes, però ara, bàsicament, estic

centrada en aquest projecte. És on 
aboco tot el meu cor.

Assageu molt?
Moltíssim. Sis dies a la setmana, entre 
sis i vuit hores diàries. I quan no estem 
assajant estem fent feina. Perquè ens 
produïm nosaltres mateixes i, per tant, 
hem de buscar els «bolos» i tot allò 
relacionat amb la companyia. Vaja, 
que ens ho fem tot. No hem demanat 
res a ningú. És dur perquè són moltes 
hores, però a la vegada és satisfactori 
perquè és teu i t ’ho estimes. L'Anna i 
jo sempre diem que si haguéssim de 
cobrar les hores que treballem, seria 
impossible mantenir tot això. A més a

peces molt puntuals, si m’hi veus algun 
dia, em diràs: «Ostres, però què has fet 
avui?» (Riu) De tant en tant m’agrada 
trencar esquemes.

Quine són les teves aficions?
Ballar salsa. Quan me'n vaig de festa 
m'agrada molt ballar aquest tipus 
de música. Em distreu i m'ho passo 
d 'a llò més bé. A la salsa no hi ha 
normes. Als companys de professió 
sempre els dic: «Anem a ballar, però 
sense tècnica.» (Riu) La música, en 
general, m'agrada molt. Sóc amant 
de la música clàssica, però també 
sóc força eclèctica. Més aficions? el 
cinema, les plantes, els animals...

, m :
Lali Ribalta va treballar a Bollywood, a l’índia, on va fer pel·lícules i vídeoclips

més, totes dues som molt pencaires, 
molt exigents, ens entenem molt bé i 
per això surt un bon producte.

La crisi us afecta?
Nosaltres fa un any i mig que vam crear 
la companyia i des de llavors que no 
hem parat de treballar. D'acord que 
hi ha crisi, però sl fas bé les coses i 
t'esforces a fer-les bé, sempre trobaràs 
més obertura.

Com et definiries en poques parau
les?
Sóc una persona molt exigent, però tam
bé positiva, extremadament sensible, 
constructiva, pencaire, amb caràcter. 
Abans era més impulsiva, però amb el 
temps m'he tornat més reflexiva. He 
après a aprofitar i conduir els meus 
impulsos perquè siguin productius. 
D’altra banda, cada vegada sóc menys 
romàntica i més emotiva.

Tens xicot?
No. Ni tampoc sóc separada ni divor
ciada. (Riu)

Com anem de sentit de l’humor?
Jo sóc molt de la broma. M’agrada riure. 
Tinc un humor de vegades surrealista 
i d'altres àcid. Depèn de la situació i 
l’època.

Ets presumida?
No gaire. No és una cosa que tingui 
en compte com a prioritat. Amb els 
anys vas veient que si t ’arregles més, 
encaixes millor, però bé...

Com vesteixes normalment?
Tinc una roba pelr al dia a dia que és 
molt funcional: però després sí que tinc

També he fet molts anys ganxet. És 
una pràctica que em distreu, té aquell 
punt meditatiu de la repetició i de 
construir una cosa. Esports? Havia 
fet submarinisme, però és una afició 
que requereix tenir una bona butxaca. 
I tampoc no tinc tem ps. La meva 
professió em treu moltes hores i no 
em dóna espai per a gaires esbarjos. 
Treballo gairebé sempre.

T’agrada cuinar?
Moltíssim.

Quina és la teva especialita t als 
fogons?
El pollastre al forn amb peres. També 
em surt força bé l'arròs amb una salsa 
tailandesa a base de marisc i curri.

Què destacaries de la gastronomia 
de l'índia?
Que pica molt! (Riu) Això és una cosa 
que, vulgues no vulgues, et sorprèn. 
Pica tant que si et poses quelcom als 
llavis, ja no pots continuar menjant 
perquè et bull la boca. És increïble. Jo 
no sé com aquella gent ho resisteixen. 
(Riu) A més a més, el picant tan extrem 
mata qualsevol altre sabor.

I com t ’ho feies allà?
Al final t ’hi adaptes, és clar. 0 t ’hi 
acostumes o no menges. 0  només 
t ’alimentes de plàtans i de mangos. 
(Riu)

Quin és el teu menjar preferit?
El marisc.

I allò que no menges mai?
Les m ongetes. No m 'acaben de 
provar.

Quin és l’últim llibre que has llegit?
El elemento, de Ken Robinson.

Digue'm el teu paisatge ideal.
Si hi ha natura pel mig, qualsevol 
m’agrada: el bosc. els rius... Allò que 
no porto tan bé és l’alta muntanya. 
Pateixo molt el fred. Sóc moltfredolica. 
I la platja m'encanta, sobretot si és 
paradisíaca. Sempre que vaig de viatge 
acaba caient una platja d'aquestes de 
palmeres i silenci.

Quin és el teu color preferit?
El verd.

Ets superstic iosa?  Tens alguna  
mania?
Poca cosa. Per exemple, si porto diners 
a la bossa, no la deixo mai a terra.

Ets una persona religiosa?
No.

De què tens por?
De no arriscar-me a fer aquelles coses 
que vull. Després em fa ràbia mirar 
enrere i pensar: «Ostres, no ho he fet 
perquè tenia por.» Tinc por de la por. 
De totes maneres, pots tenir por de 
moltes coses però només t ’afecta el 
cas que en facis, d'aquesta por. De 
vegades tinc més por de mi mateixa 
que de la resta de coses. (Riu)

En quina mesura t ’interessa la po
lítica?
Tot i que considero que és important 
t ’he de dir que no m'interessa gaire 
perquè sempre sento el mateix dis
curs. sigui del cantó que sigui. Uns 
defensaran més unes coses que els 
altres, però, sincerament, moltes ve
gades veig un punt d'infantilisme en 
alguns polítics: que si tu m ’has dit 
una cosa, que si jo una altra... Jo els 
diria: «Escoltin, senyors, les coses no 
van bé. Asseiem-nos a parlar, deixem 
de banda les nostres divergències i 
centrem-nos en les convergències. A 
mi la política em distancia molt perquè 
no comparteixo la manera que tenen 
els polítics d’expressar-se.

Què t ’ha ensenyat la teva profes
sió?
La tolerància, la paciència, el treball, 
l ’exigència, la passió, la imaginació, 
la creativitat... N’estic enamorada. 
(Riu)

Visites sovint Sabadell?
La veritat és que no gaire perquè no 
tinc massa temps. Només pujo per 
visitar la família.

Al començament de l’entrevista em 
comentaves que trobes la ciutat molt 
canviada.
Sí, to t i que quan passeges pel 
C entre  encara perceps aque lla  
aroma d ’abans, aquella sensació 
que tothom es coneix. Però, és clar. 
també ha arribat molta gent nova. 
Ha canviat, sí. Els carrers també 
són d iferents, s'han arreglat mol
tes coses. Jo crec que s ’ha posat 
més guapa, més moderna. No sé si 
dir-te que és m illor o pitjor que el 
Sabadell que jo  vaig viure, però sí 
que és diferent.

Temps era temps i


