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Gent LA FRASE

Vincent Cassel

L’actor, que interpre-
tarà en cinema La
bella i la bèstia, al
diari La Repubblica

“Som animals socials i per
conviure hem de dominar l’instint.
Existeixen encara coses i institucions
que transformen l’home en un animal
horrible: els diners, el racisme...”

E
ls actors, com qualse-
vol altre sector profes-
sional, han de buscar
feina allà on n’hi hagi.
Això explica lamigra-

ció demolts d’ells, catalans lamajo-
ria, a Madrid, on han aconseguit
gran acceptació i reconeixement.
Però aquest no va ser el cas de

Carme Conesa (Barcelona, 1960)
quan el 1987 va fer les maletes i va
sortir rumb a la capital junt amb
la seva amiga, la col·lega Mireia
Ros, amb el suport de l’agenda
d’aquesta última, on no hi faltava
ningú del món artístic. Eren dues
joves alegres i atractives que apor-
taven un aire fresc a lamovidama-
drilenya i que al cap d’un mes van
començar a treballar. Petits pa-
pers en obres dels realitzadors del
moment. No eren només dos ros-
tres nous; aportaven un ampli cur-

rículum tant en l’escena catalana
com en televisió.
Han passat vint-i-set anys des

d’aleshores, un temps en què
Carme ha desenvolupat un llarg i
complet camí d’actriu, que no
d’estrella. Ha fet viatges laborals
a Barcelona, sens dubte, per re-
presentar obres diverses, però ne-
cessitava una aposta com la que
ara la porta a la sala Petita del
TNC. Es tracta d’Ocells i llops,
una obra de Josep Maria de Sa-
garra, atípica imolt poc represen-
tada: dues funcions a càrrec de

Maria Vila a l’Apolo de Barcelo-
na, l’11 de novembre del 1948,
any en què va ser escrita. L’obra
també la hi va demanar Catalina
Bárcena al dramaturg català per
representar-la aMadrid, on va ar-
ribar sota el títol de La muñeca
sangrienta; fins i tot hi ha qui as-
segura que l’original estava escrit
en aquesta llengua i després va
ser traduïda al català, i no al re-
vés. De tota manera, la temàtica
del guió (homosexualitat, corrup-
ció o prostitució incloses) la van
fer inviable als escenaris.

Sagarra va escriure la història
d’aquesta damade la societat bar-
celonina –que mor d’amor pels
seus fills sense que aquests li ho
tinguin en compte–, després
d’una estada a París on va buscar
noves fonts d’inspiració i fer un
gir a la seva obra. Influït per les
obres de Sartre, Camus i els exis-
tencialistes francesos, Sagarra va
escriure obres com Galatea, La
fortuna de Sílvia, i aquesta matei-
xa Ocells i llops, encara que els
seus nous plantejaments no van
funcionar prou i va prosseguir

amb les seves magistrals descrip-
cions humanístiques tan reclama-
des pel públic.
Lucrecia, la protagonista de

l’obra que encarna Conesa, és
una dama de la burgesia, l’uni-
vers de la qual fluctua entre els
seus diàlegs amb dos ocells i els
silencis amb els seus tres fills,
amb els quals mai no debat ni en
qüestiona les actituds. El perso-
natge és un desafiament dramà-
tic per a l’actriu catalana, una
oportunitat que mai no li va ser
facilitada en les seves iniciàti-
ques divagacions barcelonines,
on era una mica encasellada en
papers còmics, per als quals, d’al-
tra banda, estava particularment
dotada.
Va ser a Madrid on li van sor-

gir oportunitats en aquest sentit,
en especial gràcies a Amparo Ri-
velles, la qual, junt amb Jerôme
Savary, Josep Maria Flotats, Nú-
ria Espert i Mario Gas (impossi-
ble oblidarFollies), formen els pi-
lars de la seva estructura teatral.

RetornacasaBarcelona

L’actriu catalana protagonitza ‘Ocells i llops’, un atípic i
molt poc representat Sagarra a la sala Petita del TNC

JOSEP SANDOVAL

CARME CONE
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L’EFEMÈRIDE

Fa 23 anys (1991)

‘Ay, Carmela!’, de Carlos
Saura (foto), amb Carmen
Maura i Andrés Pajares,
aconsegueix 13 premis Goya

CRÍTICA DE TV

MITJANS

En realitat, en la seva primera
etapa escènica, el contacte amb
el desaparegut còmic francès,
creador del Magic Circus, li va
proporcionar una de les seves pri-
meres experiències internacio-
nals. “Savary era genial, divertit;
vaig conèixer la seva part lúdica
de la professió, la bogeria”. La va
fitxar per a El tango de Don Juan,

obra ambquè va recórrer les prin-
cipals capitals escèniques del
món, de París a Berlín, de Lon-
dres a Nova York.

Però seria Rivelles qui desperta-
ria la seva consciència dramàtica.
Los padres terribles marcaria un
camí en el qual apareixen títols
com El abanico de lady Winder-
mere, Fortunata y Jacinta, Las úl-
timas lunas (al costat de Juan Luis
Galiardo, un altre dels seus ídols),
fins a arribar a Münchhausen, on
donava vida a una altra mare amb
tres fills als quals anava assassi-
nant a poc a poc per poder cuidar-
los a mesura que empitjoraven de
les seves intoxicacions i poder des-
envolupar el seu amor per ells.
Abans, Carme ja havia estat

temptada per Josep Maria Flo-
tats per fer un paper gairebémut,
la testimoni que només ambmira-
des i silencis aguantava les rèpli-
ques de l’actor a Stalin, un paper
pel qual va rebre els millors elo-
gis per tot arreu. Allà era Olga,
dolçament sotmesa pel dictador,

que la converteix, sense violèn-
cia, en submisa i despersonalitza-
da. De Flotats, diu Carme que va
aprendre “el compromís, l’amor i
el respecte a l’escenari i a la inter-
pretació”.
La comèdia va alternar aques-

tes participacions dramàtiques,
esquitxadademusicals i interven-
cions televisives. La seva gran sè-
rie va ser Las chicas de hoy en día,
l’enregistrament de la qual va du-
rar un any i li va proporcionar un
incomptable nombre de premis.
Diana Peñalver i ella van superar
un càsting de més de mil aspi-
rants per interpretar aquest pa-
rell d’embogides aspirants a ac-
triu que en el fons no eramés que
una part de la seva vida (veure re-
quadre adjunt).
En aquests últims temps ha

protagonitzat un dels papers pro-
tagonistes a La señora, un cule-
brot de TVE amb el qual se sent
satisfeta. Allà va treballar amb
Josep Linuesa, la seva parella du-
rant deu anys. “Va ser molt diver-
tit, al final el matava”, diu som-
rient. El cert és que Carmemanté
una relació més que cordial amb

les seves tres parelles: amés de Li-
nuesa, Cristóbal Suárez, amb qui
va compartir la seva vida nou anys
i va tenir la seva filla, Carmeta,
que ja té onze anys; i el seu actual
nòvio, Rafa Delgado. Els tres són
actors (amb Cristóbal fa gira ara
amb Las amistades peligrosas), te-
nenmolt bona relació, són gairebé
veïns i tots tres són molt macos i
més joves que jo”, diu regalant un
altre somriure. Que això de l’edat
ho porta molt bé: “Mira, la tele et
posa cinc anys i cinc quilos; el tea-
tre te’n treu deu. A La loba, amb
Núria Espert, jo amb 50 anys feia
de filla seva, Regina, que a l’origi-
nal en tenia 18 i en la versió espa-
nyola va quedar en 35”.
Carme seria un encreuament

entre la serietat absurda de Fran-
ces McDormand, la bogeria de
Jamie Lee Curtis i el toc glamur
de Teresa Gimpera: perfecte.
Sempre està estudiant, perfec-

cionant, assajant. Li agrada prac-
ticar esport i s’ha manifestat pin-
tora interessant. Retrats i paisat-
ges que va exposar a la Casa de
Vacas del Retiro madrileny i que
després ha passejat per Espanya.
Ara busca sala a Barcelona, apro-
fitant que estarà aquí fins a l’abril
amb Ocells i llops. Xavier Albertí,
director artístic del TNC, i Lour-
desBarba, que dirigeix elmuntat-
ge, confien en la Carme, en el seu
esforç i els bons resultats que pro-
met un treball conscient, una en-
trega absoluta per fer viable un
text d’un Sagarra atípic, autor in-
discutible.c

CARL SAGAN. Carl Sagan a la platja d’una illa del
mar Egeu, la mateixa platja que van trepitjar Demò-
crit o Heràclit. Carl Sagan a la seva imaginària nau
a través del cosmos... Cosmos! Cosmos és una de les
sèries de televisió més meravelloses que he vist.
Han passat trenta anys, però la seva prodigiosa em-
premta continua viva en el meu ànim. Jo seria dife-
rent –pitjor, vull dir– si no hagués vist Cosmos amb
la mirada fixa, la boca oberta i el cervell espurne-
jant. Carl Sagan, científic doblat de poeta, va aconse-
guir amb la seva celebrada sèrie televisiva el mira-
cle renaixentista d’ajuntar filosofia i ciència, imagi-
nació i història, somni i consciència, art i tècnica:
aquesta sèrie confirma que va valer la pena inventar
la televisió. Convertit en un demiürg de tot el visi-
ble i l’invisible, Carl Sagan ens va il·luminar i va
commoure amb els seus viatges a través del coneixe-
ment, sense que el temps i l’espai fossin inconveni-
ent. Carl Sagan va transmetre als seus seguidors el
mateix amor pel saber que va moure el rei Salomó,
el seu molt remot avantpassat. Carl Sagan va morir
prematurament, però el fet de deixar-nos la sèrie
Cosmos confirma, al seu torn, com va valer la pena
la seva vida. Després vaig saber que Carl Sagan va
ser parella de Lynn Margulis, una de les científi-
ques més enlluernadores i jovials que he conegut.
Com devien ser les converses entre ells... Cosmos,
trenta anys després de la seva primera emissió, en-
gendra ara una altra sèrie de televisió, facturada des
de National Geographic, una revisitació i un home-
natge, una nova versió adaptada al teleespectador
del segle XXI. No sé si aquesta sèrie successora tin-
drà la màgia que atresora l’original, però la simple
notícia de la seva existència m’alegra. A aquest nou
viatge per l’univers s’ha unit el conegut còmic i di-
buixant Seth MacFarlane (Padre de familia, Padre
made in USA), al costat dels col·laboradors de Sagan
–la productora executiva, directora i guionista Ann
Druyan (Contact) i el coguionista i astrònom Steven
Soter– per crear una nova sèrie de 13 episodis. L’es-
trena a Espanya es podrà seguir a través dels canals

National Geogra-
phic Channel,
Fox, Fox Crime,
Nat Geo Wild i
Viajar, dilluns 10
de març, a les
onze de la nit. La
magnitud i projec-
ció de la sèrie
original Cosmos,
que ara genera

aquesta nova sèrie, converteix Carl Sagan en un
dels creadors més influents del segle XX.

LA GRANJILLA. Uns arbres, una prada, cert grup de
roques granítiques. On he vist abans aquests arbres,
aquestes roques? Ah, sí, a la sèrie Águila Roja. I a la
sèrie Gran Hotel. I el llac també el tinc vist. Els ar-
bres, el prat, les roques. Aquestes roques grises, arro-
donides... Les roques d’Hispania! De darrere sortia
Viriato. I surten també a la sèrie Puente Viejo, i a
Los misterios de Laura, i vaig veure el llac en El co-
misario, i diria que a El internado i Laguna negra i...
I les roques, segur, també a Toledo, i també a l’acla-
mada sèrie Isabel... Aquests paratges naturals, amb
el seu llac, el seu prat, els seus arbres i, sobre tots,
el seu grup de roques granítiques, els hem vist tots
en multitud d’escenes de sèries diverses, perquè es
tracta d’una localització natural propera a la ciutat
de Madrid, just abans d’arribar a El Escorial, una
zona còmoda per als rodatges de series. De fet, les
roques i totes les altres coses són en una finca ja
habilitada per a rodatges, una finca la principal font
d’ingressos de la qual –clar– són les productores
que sol·liciten rodar allà. La finca es diu La Granji-
lla i és propietat d’un germà d’Esperanza Aguirre.

L ’OBRA

Sagarra la va escriure
després de viure a
París les influències
de Sartre i Camus

LA PINTORA

Experta en olis,
domina el paisatge
amb pulcritud i li
agraden els retrats

ÀLEX GARCIA

Nou
cosmos

La projecció
de la sèrie ‘Cosmos’
fa del seu autor un
dels creadors més
influents del segle XX

Labecade
la noia d’ahir

Víctor-M. Amela

]A Carme li va donar una
beca el Comitè Hispano
Americà (les concedien a
canvi de tenir les bases de
l’OTAN a Espanya) per
estudiar art a Nova York
durant un any. I la va
aprofitar: vivia al carrer
110 amb Broadway, al cos-
tat de la Universitat de
Colúmbia, i cada dia les
seves classes (claqué, dan-
sa moderna, dicció, inter-
pretació, improvisació,
etcètera) anaven de 9 del
matí a 10 de la nit. Tenia
professores de luxe: Uta
Hagen, Carol Rosenfield i
Sandy Dennis. Mai no va
voler anar a cap càsting
perquè “no buscava feina;
només volia aprendre
molt i ràpid”. I perfeccio-
nar un anglès que parlava
amb les lletres de les can-
çons que va aprendre de
memòria amb Sinatra.
Aquella etapa de la seva
vida la coneixeran si aga-
fen la sèrie Las chicas de
hoy en día. “Cada dissabte,
Fernando Colomo i
Joaquim Oristrell (direc-
tor i un dels guionistes)
venien a casa a esmorzar.
I jo els explicava la meva
experiència a tots els ni-
vells. Ho gravaven tot”. Li
preguntem si la seva vida
s’assembla a la ficció.
“Que si s’assembla? Mira,
fins i tot vam rodar tres
mesos a Nova York i surt
Hagen, una de les meves
professores, amb el seu
gos”, explica divertida ara
en la distància. Perquè no
li van donar ni un duro
per la seva aportació a la
història, que era exacta-
ment la seva. No es va
enfadar mai; de fet conti-
nuen sent molt bons
amics. Però mai no ha tor-
nat a treballar amb ells.

EL PERSONATGE

Lucrècia és una
dama de la burgesia,
amb tres fills i
dos ocells engabiats

LA DONA

Ha tingut tres
relacions de llarga
durada i té una filla
deliciosa, d’11 anys

SA


