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El Teatre de Salt presenta avui (21h)
«Sé de un Lugar», escrita i dirigida
per Iván Morales. Anna Alarcón és
una de les protagonistes d’aquesta
obra sobre les relacions de parella i
el paper que juguen les exparelles

La visita d’una exparella pot sig-
nificar mai res de bo?

Uf! (riu) Ai! (s’ho pensa). Sí, penso
que sí, perquè significa que encara im-
portes a aquella persona, que encara
t’estima. Vol dir que el vincle no s’ha
trencat, i això és bo.

Si hi tens mala relació mai més en
sabràs res, però si la tens bona en sa-
bràs massa sovint. Què és pitjor?

Hòstia! Potser quedar-se a mig camí.
Primer una separació total per a més

endavant tenir una relació més sana.
Una exparella és la nostra cons-

ciència o és un  tribunal de la santa in-
quisició?

La consciència, però potser això és
pitjor que la inquisició (riu).

Sense l’amor viuríem més tran-
quils?

No (rotunda).
No dic més feliços sinó més tran-

quils
No ho crec. Però encara que fos així,

jo no deixo anar l’amor. Igualment es-
taríem preocupats per altres coses, pro-
bablement de nosaltres mateixos. Mi-
llor preocupar-nos per l’amor.

Li preguntaré d’una altra manera,
que té a veure amb l’obra: la parella
està sobrevalorada?
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«Una exparella és la
nostra consciència,
que potser és pitjor
que ser la inquisició»

Anna Alarcón
Vostè el que vol és que li digui que

sí! Doncs no. Crec en la parella.
Crec que estant en parella és quan
més ens podem conèixer. Jo sola hi
estic molt bé, però quan estic amb
algú altre m’adono de com sóc re-
alment. Dic: jo no sabia que era així.

Una actriu catalana (o actor)
no és ningu si no actua en una te-
lenovel·la de TV3?

He, he, i tant que és. Però és cert
que si no hi surts sembla que la gent
no et conegui. Encara que, com jo,
hagis estat molts anys als escenaris.

«Sé de un lugar». Sap d’algun lloc
on no es rebi els immigrants a
trets de pilotes de goma?

No. És una pena, però no. Per des-
gràcia Espanya no és una excepció.

Demà passat fa 75 anys de la
mort de Machado a Cotlliure, aquí
al costat. Creu que el Govern es-
panyol, que tant estima la cultura,
anirà a retre-li homenatge?

He, he, jo diria que no. Per co-
mençar, el Govern espanyol no es-
tima gens la cultura. I és una pena,
perquè la cultura és gairebé l’únic
que ens queda,

Sap d’algun lloc... amb un govern
com aquest?

No. Aqui tenim un problema, i és
que la política està massa allunya-
da de la societat.
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«És una pena,
però no sé de
cap lloc on no
es rebi els
immigrants a
trets de pilotes
de goma. Per
desgràcia
Espanya no és
una excepció»

Anna Alarcón
considera que és
en la vida en
parella quan un es
coneix millor a si
mateix
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ssistir a un acte organit-
zat per la Cambra de Co-
merç de Girona és una
experiència mística. Et

reclouen en una sala pintada amb
colors calents i t’asseus en unes cadi-
res d’un gust més aviat burgès. Els
ponents intervenen amb un to so-
lemne, imbuïts, suposo, per la sala i
pels assistents, on dominen les cor-
bates i les calvícies, en un grau o l’al-
tre. Però ells són els únics que no han
de suportar la visió aclaparadora del
gran mural que s’estén a la seva es-
quena, obra d’un artista de record di-
fús. Joan Orihuel va ser primer pintor
de parets i després, o alhora, il·lustra-
dor, restaurador, dissenyador, carte-
llista i alguna cosa més. Es va dedicar
bàsicament a omplir els buits que ha-
via deixat «la barbàrie roja» al seu
pas per esglésies i altres indrets.
Aquells plafons de la Cambra són un
exemple d’un art acadèmicament
abstrús, inconseqüent i trist, proba-
blement com l’ambient que es vivia a
la Girona de postguerra.

En aquest quadre, es representen
tota una sèrie de personatges practi-
cant una panòplia d’oficis suposada-
ment gironins, presidits per una
 senyora de pits inflats que s’ho mira
tot plegat amb cara de mestressa im-
placable. Els pobres personatges,
gairebé nus, es passegen amunt i
avall, pujant i baixant escales de
perspectives variables i angoixants.

Passar-te dues hores –que és el
que solen durar els actes protocol·la-
ris– contemplant aquell quadre és
una experiència dura, impactant. Si
la Cambra de Comerç vol ser útil a la
societat gironina, hauria de comen-
çar a pensar de treure’l de la vista.
Sempre el pot enviar al Museu d’His-
tòria de la Ciutat, allà segur que no el
veurà ningú.
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