
Maribel Ibarz Actriu R VA INTERPRETAR EL PRIMER ANUNCI D’AQUEST ANY A TV-3

GENT DE ciuTaT vElla

BEATRIZ PÉREZ
BARCELONA

–Ballava i cantava des dels 8 anys. 
Vaig estudiar solfeig i cant al conser-
vatori, i jazz. Als 26 em vaig presen-
tar a un càsting per a un cabaret.

–¿Va ser el seu primer contacte?
–Sí, llavors jo no en tenia ni idea 
d’interpretació i, de sobte, em vaig 
veure fent un monòleg sola. Després 
vaig estudiar teatre en diferents es-
coles, però el que de debò m’ha for-
mat ha sigut la tècnica Meisner, que 
consisteix a tornar l’actor més hu-
mà i a ensenyar-li a viure la veritat 
del moment. 

–¿I després?
–Després he anat treballant en com-

Maribel Ibarz porta la faràndula a la sang. Va treballar 
per a Louis Vuitton i el musical ‘Mamma Mia!’. Fa un 
mes va protagonitzar el primer anunci de l’any a TV-3. 
I fa uns dies repartia fullets als carrers del Gòtic. 

Maribel Ibarz (Montcada i Reixac, 
1963) és actriu. Ha fet teatre, cine 
i anuncis per a televisió. El 1996, va 
guanyar el premi Abanico a la millor 
actriu de publicitat. «Em van invitar 
a Madrid, em van pagar un hotelàs, 
vaig passar per l’alfombra vermella... 
I, l’endemà, vaig tornar a Barcelona a 
netejar els lavabos d’un bar», explica.

–Està difícil això de la interpretació.
–Doncs sí. Amb la crisi no hi ha di-
ners per a produccions, però no s’ha 
de deixar de crear. L’important no és 
tenir una gran feina, sinó créixer. Si 
no hi ha feina, jo no paro.

«Jo sóc una 
actriu popular 
a l’ombra»

–Fa temps que és al Gòtic. ¿Què tal?
–Visc aquí des de fa 15 anys, gràcies 
a un amic que deixava el seu lloguer 
i me’l va passar. El Gòtic està en un 
lloc privilegiat, a prop de tot i amb 
el mar a cinc minuts. Hi ha diversos 
museus i diferents associacions que 
es dediquen al treball social. Enca-
ra que hi ha molt de soroll, especial-
ment a l’estiu, pel turisme.

–Ha treballat als seus carrers.
–Fins fa uns dies repartia la publi-
citat del Museu Europeu d’Art Mo-
dern (Barra de Ferro, 5).

–¿La gent la reconeixia?
–Sí, em deien: «Tu ets la de l’anunci 

panyies de teatre com Comediants o 
Dagom Dagoll. També vaig treballar 
amb Carles Santos, amb Paco Mir (de 
Tricicle) a La venganza de don Mendo, 
al musical Mamma Mia!...

–Però sobretot ha fet anuncis per a 
la televisió.
–Sí. De Marcilla, Louis Vuitton, Galli-
na Blanca, VIP Exprés, Campofrío... 
Amb Campofrío em van donar el 
premi Abanico el 96.

–¿Troba a faltar la interpretació?
–No, perquè jo segueixo amb les me-
ves pròpies produccions. Fa anys 
vaig fer Ahora cuéntame i Con la muerte 
en los tacones. A l’abril començaré Ro-
jo o negro de Nicolás Rivero al Círcol 
Maldà, que serà teatre d’improvisa-
ció. I ara estic amb el cabaret humo-
rístic Exprésate mujer, que faig jun-
tament amb Chema Seglers al Club 
Cronopios del barri del Raval.

–¿Per què el cabaret?
–Perquè m’acosto al públic. El caba-
ret em dóna la llibertat d’expressar 
el que em dóna la gana. És còmic, irò-
nic. M’agrada fer riure la gent i que 
la gent se’n rigui de si mateixa. El ca-
baret és una crítica social. Hi ha mol-
tes coses per dir.

–¿I què critica vostè?
–Tot: el que és quotidià, la política, el 
consumisme. Critico que vulguem 
ser sempre algú, quan el que som ja 
és prou. H

de Marcilla». Va ser el primer que TV-
3 va emetre aquest any després de les 
campanades de Cap d’Any. M’he fet 
més coneguda al barri.

–¿La molesta?
–¡M’encanta! Tant me fa que se’m 
vegi en una altra feina diferent de 
la meva. Sempre dic que sóc una ac-
triu popular a l’ombra. Popular per-
què em considero del poble. Un dia 
em van preguntar què feia repartint 
publicitat. Els actors som persones i 
hem de sobreviure. Això t’humanit-
za, t’acosta a la realitat.

–¿Com va començar en el món de la 
interpretació?
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