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SABADELLENCS



S A B A D E L L E N C S

Marta Tricuera asseguda sota una imatge del déu hindú Ganesha, en un racó 
habilitat al pati de casa seva. De cos humà i cap d’elefant, és patró de les 
arts i les ciències, i déu de la intel·ligència i la sabiduría
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ENTREVISTA

Marta Tricuera Mestre, actriu 
sabadellenca de vint-i-set 
anys. és una noia molt prope

ra, atractiva, amb un somriure que et 
desfà i un altíssim nivell de respecte 
per la seva passió/professió. Tant o 
més alt que la seva afició a les frases 
fetes i cites literàries. Sense anar 
gaire lluny, a la porta del seu domicili 
del carrer Tetuàn, on viu des de fa 
tres anys amb la seva parella, en 
trobem un primer exemple: «Somrigui, 
vostè està sent filmat» (traducció de 
la frase original, que està escrita en 
portuguès). Aquesta és, sens dubte, 
una premonició del bon sentit de 
l'humor de la parella. Però aquí no 
s ’acaba tot. Ni de bon tros. Al darre
re de la mateixa porta se'n pot llegir 
una altra, romàntica i sensible, que 
signa l'Amaia Crespo: «Com que era 
filòleg, li va regalar una c trencada i li 
va canviar el dolor per la dolçor». Quan 
passem pel llarg passadís en direcció 
al saló-menjador-cuina. em sorprèn 
la decoració de l'habitatge. «És una 
barreja d'estils. (Riu) Quan el Pau i jo 
veiem quelcom que ens agrada, diem: 
“Això potser quedaria bé aquí o allà!” I 
ens ho emportem cap a casa. 0  de ve
gades, un dels dos recull algun objecte 
que li fa gràcia i el col·loca sense dir 
res a l'altre. I després, sorpresa! T’has 
fixa't en aquest marc de la porta fet 
de taps? L'he construït jo», confessa. 
Tricuera regna feliç en aquest paradís 
eclèctic, farcit de sensacions. No és 
estrany, doncs, que em confessi que 
el seu racó preferit de Sabadell és 
casa seva.
Seiem. Miles Davis sona de música 
de fons. Ella m ’ofereix un te negre, 
la seva beguda preferida. Mentre el 
prepara, observo discretament un pa- 
nell de fotos en blanc i negre situat al 
costat d'uns estris de cuina. Ella. que 
no perd detall, s'adona de seguida de 
la meva descoberta: «Són records de 
sopars que hem fet amb els amics 
aquí a casa. I són en blanc i negre 
expressament. En aquest cas sí que 
és per a crear una mica d'estil. Tenim 
un amic, l ’Eric, que sempre que ve hi 
queda bocabadat! També són motiu per 
a fer petar la xerrada, és clar.» En la 
conversa comprendré que tota aquesta 
curiosa combinació de detalls és fruit 
de la seva personalitat: té una bogeria 
divertida, i també un rigorós control de 
la seva feina. Es diria que tota la seva 
alegria i vitalitat, les ganes de passar- 
s'ho bé, les reconverteix en precisió 
i professionalitat quan es marca un 
objectiu. No im porta que sigui un 
objectiu modest. Crec que entenc per 
què. Tot es resumeix en l'enorme res
pecte que té per la formació, sobretot 
teatral i artística, de la qual forma part 
d ’una manera gairebé orgànica. Ella 
sap que és feliç a dalt de l'escenari, 
interpretant un paper, però també és 
ben conscient que no es pot perdre 
el respecte ni un sol segon a tot el 
que envolta la professió. Perquè en 
la rigorositat hi ha la seguretat, hi ha 
més projectes, hi ha la pròpia felicitat, 
i així és com el viatge no s'acaba mai. 
Tricuera té l'alegria dels artistes de 
veritat, dels que estimen la professió 
i saben valorar-la en la seva riquesa 
i profunditat. Alegria, professionalitat, 
alegria: una fórmula perfecta. Un peix 
que es mossega la cua. doncs, i que

s'accentua amb el pas dels anys, que 
(per sort) et donen més experiència, 
més vivència, molta més saviesa. Diuen 
els que en saben que el millor de la 
vida és el trajecte, el camí, no tant 
l’objectiu. I Marta Tricuera és deixebla 
d'aquesta filosofia. Comencem.

On vivies abans d’instal·lar-te aquí?
Al carrer de l’Escola Pia. amb la meva 
mare.

Vas néixer a Sabadell el 20 de maig 
del 1986. Què recordes de la teva 
infantesa?
Per a mi la infantesa és Castellarnau, 
que és on vivia quan era petita, concre
tament al número 32 del carrer d'Anna 
Frank. Al barri hi havia dues colles: la 
dels nens i la de les nenes. Sobretot 
a l'estiu , allò era una mica com la 
sèrie Verano Azul: ens passàvem el dia 
amunt i avall amb bicicleta, banyant- 
nos a la piscina... I les festes majors 
eren xulíssimes, perquè el grup de les 
noies grans muntava balls, obres de 
teatre... D’aquella època conservo un 
record molt feliç i molt tranquil. Hi vaig 
viure fins als divuit anys.

Com eres de petita?
De ben petita crec que era força extra- 
vertida, perquè la meva mare sempre 
m'explica que a La Faràndula me'n volia 
anar amb tothom. I ella patia, és clar. 
La meva germana també recorda com

els feia petar de riure. I que imitava la 
gent. Fins i tot un dia es veu que em 
vaig tallar les patilles per copiar un nen 
de la meva classe. Era molt pallassa, 
però bastant tranquil·leta. M’agradava 
seure a la taula i agafar un paper i pintar, 
retallar, dibuixar. També jugava molt a 
cuinetes, cantava, muntava xous per 
a la família...

Parla’m dels teus pares.
El meu pare, Carles Tricuera Oller, és 
informàtic i ha treballat tota la vida al 
Banc Sabadell. És una persona amb 
moltes inquietuds. I un manetes. Als 
anys noranta fins i tot va construir un 
robot, de dos metres d'alçada que par
lava i es movia, amb el qual va guanyar 
alguns premis. Era una passada! (Riu) 
El pare és la persona més autodidacta 
i autosuficent que conec. I mai no de
mana res a ningú. Puc aprendre moltes 
coses d'ell.

I la teva mare?
És un àngel. Es diu Salut Mestre Boix 
i és filla de la Maria Teresa Boix i del 
Valentí Mestre. La vida pòster no li ho 
ha posat fàcil, però ella sí que facilita 
la vida als altres. Sobretot a mi. Per 
exemple, si de vegades em sento una 
mica perduda, m'ajuda a encaminar les 
coses. I el més important és que confia 
molt en mi. I també hi creu. Em dóna 
tot el seu suport. A la meva professió, 
on sovint hi ha moments d’alts i baixos,
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sempre m'anima a tirar endavant. És 
una dona que té molta força de voluntat 
i és molt constant.

Tens germans?
Dues germanes: la Laura i l ’Anna. Jo 
sóc la del mig. A part de germanes, són 
amigues. Amb la Laura, que és fantàs
tica, ens entenem molt bé precisament 
perquè som molt diferents, i tot allò que 
a ella li falta ho tinc jo, i a l’inrevés. Ens 
complementem perfectament. Per a mi 
la Laura sempre ha estat un referent 
en moltes coses: és una persona molt 
constant i disciplinada. Pel que fa a 
l'Anna. és un amor. Fa temps que; com
pagina l’estudi amb la feina i sempre 
està alegre i envoltada d'amics.

A quina escola anaves?
Al Nostra Llar, quan encara era al carrer 
de l'Estrella. Hi vaig fer l’EGB.

Eres bona estudiant?
N o rm a le ta . Anava fe n t. N d era 
d'excel·lents, però tampoc no suspe
nia. Això sí, treia molt bones notes en 
allò que m'agradava, com per exemple, 
en plàstica o fent alguna redacció 
d'aquelles xules.

On vas anar després del Nostra Llar?
A l'Escola Industrial, on vaig estudiar 
la ESO i després el batxillerat. Va ser 
un canvi radical en tots els sentits. És 
clar, véns d'una escola petita, súper 
familiar, i quan arribes allà penses: 
«Bufa! Vinc de ser la gran i ara sóc la 
petita!» Però em vaig trobar amb molt 
bons professors.

Què més vas estudiar?
Vaig anar a fer un mòdul de grau superior 
de traducció i interpretació de lengua 
de signes, el llenguatge dels sords. Un 
cop acabat, vaig treballar una temporada 
d’intèrpret, però em mancava alguna 
cosa. No m'hi podia implicar tot el que 
volia, perquè m’havia de limitar simple
ment a ser la veu del sord i els signes 
de la persona que parla. Aleshores vaig 
decidir fer una altra cosa. I vaig entrar 
a la Universitat Autònoma per estudiar 
Filologia Catalana. Però no m'hi veia.
I aquell mateix any vaig fer les proves 
d’accés a l'Institut del Teatre. Les vaig 
aprovar i cap a dins! Els estudis són 
de quatre anys. Ara només em queda 
una assignatura per a acabar la carrera: 
producció i gestió, que a més a més, 
és optativa: per tant, no és de les més 
importants.

Quin paper té la formació en la tra
jectòria professional d’un actor o una 
actriu?
Doncs penso que té un paper molt im
portant: justament la setmana oassada 
vaig participar en un fòrum de p<ídagogia 
teatral a l'Institut del Teatre. Enguany, 
aquesta entitat ha celebrat cent anys. 
¡ una de les activitats commemoratives 
ha estat aquesta. Va venir gent d'arreu 
del món a participar-hi. Vam parlar, entre 
d'altres qüestions, de com encarar els 
nous perfils professionals, de què és 
allò que demana la societat... Crec. 
justament, que la formació és molt im
portant perquè, generalment, coincideix 
amb el moment en què també s'està 
formant la teva personalitat, quan co
mences a tenir un cert criteri. Per això 
necessites tenir uns bons professors
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al costat, que visquin la seva feina amb 
passió, perquè tu hi vas amb moltes 
ganes i no et poden ta llar les ales. 
Aleshores, en aquest sentit crec que 
és fonamental tenir professors que et 
transmetin coses interessants.

I quan vas adonar-te que volies ser 
actriu?
L'any en què vaig fer les proves per entrar 
a l’Institut del Teatre. Abans, molta gent 
em preguntava per què no hi anava. També 
coneixia gent d’aquí, com el Marc Rius
0 l’Òscar Castellví, que n’eren alumnes. 
Però jo no ho veia clar. A mi, fer d'actriu 
m’agradava com a hobbi, però aspirava 
a tenir una vida estable. Imagina't! (Riu) 
Sort que vaig tirar endavant, perquè ara 
ningú té una vida estable.

Quines són les teves actrius de refe
rència?
M’agraden la Clara Segura. l ’Emma 
Vilarasau. la Marión Cotillard, la Nicole 
Kidman, la Julia Roberts...

T’has plantejat fer cinema o televi
sió?
Tant de bo! Jo no descarto res. Abans 
de descartar ho he de provar.

Véns d’una família amb molta tradició 
artística.
Sí. L’àvia, Maria Teresa Boix, soprano i 
professora de cant, és molt coneguda 
a la ciutat. I l’avi, Valentí Mestre, va ser 
un dels cofundadors de la Joventut de 
la Faràndula. L’entitat ja estava formada, 
però ells van ser el grup jove que la va 
impulsar. Per això va passar a denomi- 
nar-se Joventut de la Faràndula. A més 
a més, la mare també havia fet teatre,
1 el meu pare encara en fa. La familia 
m’ha donat molt de suport El meu primer 
contacte escènic va ser fent de nen Jesús 
als Pastorets de La Faràndula. I amb dos 
anys i mig ja vaig participar en un bolo 
teatral de la Joventut de la Faràndula, 
crec recordar que en un teatre de Ueida. 
Faltava un nen que feia de cavallet. I la 
directora va dir a la meva mare: «Escolta, 
Salut, què et sembla si ho fa la Marta?» 
I quan m’ho van preguntar, de seguida 
vaig dir que sí. Però el primer contacte 
escènic va ser fent de nen Jesús a La 
Faràndula. El teatre m’apassionava. Amb 
quatre anys ja em sabia tot el paper de 
la bruixa de la Blancaneu.

Es pot dir, doncs, que et vas criar a 
les bambolines d’un teatre.
Oi tant! Gairebé hi vaig néixer! La mare 
em va explicar que. de molt petitona. 
ja dormia a les cistelles on guarda
ven l ’utillatge. Marxar a fer bolos era 
l’activitat familiar dels caps de setmana. 
Per a mi era el pa de cada dia.

Què destacaries de la teva trajectòria 
professional?
És curteta. Tinc la sensació que sóc a 
Taeroport, a punt de d’enlairar. Però, 
sobretot, destacaria haver participat 
durant tres anys amb Il·lús Teatre, sota 
la direcció del Jordi Fité.

Es pot viure del teatre?
Jo crec que pensem massa que qui és 
actriu o actor ha d'estar forçosament 
a dalt d’un escenari. Però la vida de 
l’artista no comença ni s’acaba en un 
escenari. Ni de bon tros! L'escenari és 
una opció. I si el trepitges dos cops a

l’any, gràcies! Però pots fer moltes 
més coses, treballar en molts camps. 
Jo, per exemple, ara estic portant un 
grup d’adults a La Bàscula; també tre
ballo gravant audiollibres a la ONCE... 
Aleshores, em sento realitzada igual
ment com a actriu encara que no 
estigui a dalt d'un escenari. I perdona, 
però de gent que viu exclusivament 
del teatre n'hi ha molt poca.

Quines són les qualitats més im
portants que trobes que ha de tenir 
una persona que es dediqui a aquest 
àmbit?
Ha de ser. sobretot, una persona 
sensible. Però sensible a tot. No cen
trar-se solament en un aspecte, sinó

en general. I li ha d ’agradar la gent. 
Tampoc no és que hagi d’estar neces
sàriament envoltada de persones, però 
sí que ha de saber observar. Jo. en 
aquest sentit, sóc molt observadora.
I m’agrada veure els comportaments 
de la gent. També, òbviament, t'ha 
d'interessar la cultura, llegir; has de 
ser una persona inquieta però alhora 
respectuosa, compromesa, oberta.

Què creus que ha de transmetre el 
teatre al públic?
En això també penso que hi ha una 
idea equivocada. L’actor té una feina 
a través d ’un text aliè que ell s ’ha 
après, l'ha processat, l'ha entès, 
l'ha intuït... Regala una cosa al pú
blic, però és el públic qui finalment 
l'interpretarà. Perquè un dia tu vindràs 
al teatre i et servirà aquella mirada 
de l’artista, però això no vol dir que 
tothom l’ interpreti igual; la qual cosa 
significa que nosaltres som una mica 
com uns mèdiums. En signes seria 
allò de «ho agafo d’aquí, ho passo per 
dins i ho trec». (Ho representa amb el 
llenguatge de sords)

Què pot més en un actor o una actriu: 
la intuïció o la tècnica?
Va molt lligat. És a dir, un actor ha de 
ser molt intuïtiu i també ha de tenir 
tècnica. No s ’hi val només amb la

força del carisma i l'empatia. I no em 
vull mullar, però s ’ha d'estudiar. Hem 
de tenir una mica de respecte a la 
professió. I amb l'estudi aprens moltes 
coses. La tècnica és bàsica.

Què té a veure la tècnica amb allò que 
s'anomena «omplir l’escenari»?
Bé. sempre hi ha casos excepcionals. 
Dalí, per exemple. Tinc entès que Dalí 
no va anar a cap escola d’art dramà
tic; però era un artista amb un gran 
carisma. I representava absolutament 
el seu propi personatge. Molta gent 
que l’havia conegut diu que de portes 
endins era una persona normal, això 
sí, molt sensible. Ara bé. quan veia 
càmeres: pata-pum! I sortia el perso

natge. Dalí era una obra d’art, el millor 
exemple d’obra d ’art «andante».

Què és el que més t ’agrada d'aquesta 
professió?
Bona pregunta, però no sabria ben bé 
què dir-te. No sé si bé o malament, 
però això és l'únic que sé fer. M’agrada 
que la gent pugui sentir amb quelcom 
que jo pugui fer.

I el que menys?
El pitjor són els nervis. Ho passo molt 
malament, sobretot abans de sortir a 
l’escenari. Després, però, la sensació 
és sublim. S’ha de viure.

En alguna ocasió els nervis t ’han 
ju g at alguna mala passada? Per 
exemple: mai no t ’has quedat amb 
la ment en blanc a dalt de l’esce
nari?
M’he quedat en blanc segons abans 
d ’haver de parlar jo. És a dir, quan 
l'a ltre  actor està dient la rèplica i 
pensar que després em toca a mi i 
venir-me el blancazo. És una sensa
ció mot angoixant. I quan finalment 
em toca, sortir-me el text. Sembla 
màgia, oi? Després, allò que no pots 
fer és quedar-te pensant en això que 
t ’ha passat, perquè l ’obra segueix. 
Tant de bo que no em torni a succeir 
mai més.

Has viscut més moments complicats 
a dalt de l'escenari?
Doncs sí. En una ocasió, fent Les 
bruixes de Salem, al Teatre del Sol, a 
mitja funció es va desmaiar una noia 
del públic. El succés va coincidir en 
el moment en què l ’Enric López i jo 
fèiem una escena dramàticament dura. 
Malgrat l'enrenou, però, tots dos vàrem 
seguir. Més tard, tot comentant el fet 
amb els tècnics —perquè de vegades 
ens n'oblidem, però també participen 
a la funció—  ens van dir que possible
ment la noia havia patit l ’ensurt arran 
del fosc de llums que acompanyava 
l’escena. Van ser uns moments molt 
difícils. Aquesta noia. malauradament, 
va morir al cap d’un temps.

Endinsem-nos en la teva vessant més 
personal. Ets casada, Marta?
No. Visc amb el Pau, la meva parella.

A què es dedica?
És enginyer.

Com us vau conèixer?
Això t ’he d’explicar?

Vinga, dona.
De fet ja ens coneixíem de vista, però 
mai no ens havíem aturat a parlar. 
Tots dos estudiàvem a Barcelona i 
tornàvem junts amb els Ferrocarrils 
de la Generalitat. Recordo que un dia 
ell parlava per telèfon amb una amiga 
seva i vaig quedar fascinada per tot 
allò que el Pau li deia. A partir d’aquí 
el vaig veure amb uns altres ulls.

Com et definiries en poques parau
les?
Molt optimista, sensible, imaginativa, 
observadora, impulsiva, amb força ca
ràcter. la qual cosa fa que de vegades 
em precipiti i m’equivoqui, però després 
no em resulta difícil rectificar i demanar 
perdó. També sóc una persona que es 
reconeix molt amb les coses dels altres. 
Tinc una amiga, la Marta Trias, que es 
riu de mi perquè si, per exemple, sóc en 
un restaurant i el cambrer m’ha servit 
bé, el felicito. Sóc agraïda i m’agrada

Tricuera a la cuina-menjador, un espai eclèctic i farcit de sensacions. L’actriu és una de les fundadores de la Cia. 
Estrena Morena (conjuntament amb Carles Prats i Jep Barceló), que debutarà amb l'obra «No és tan fàcil», els pro
pers divendres, 28  de febrer, i dissabte, 1  de març, a partir de les 21  h, a l'Estruch de Sabadell
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reconèixer les virtuts dels altres. A mi. 
quan em feliciten se'm mou alguna 
cosa a dins que fa que ho vulgui tomar 
a fer bé. Doncs jo  vull que els altres ex
perimentin la mateixa sensació. Crec 
que és important dir-nos les coses, 
mirar-nos als ulls. Romàntica? Doncs 
no gaire.

Ets una persona fàcil d ’emocionar?
Molt. M'emocionen les petites coses 
i. sobretot, les bones persones.

Com anem de sentit de l'humor?
Molt bé. Però saps què em passa?

No.
Que el meu tipus  d 'hum or depèn 
molt de les persones amb qui estic, 
amb qui connecto. Per exemple, a la 
meva germana gran la faig petar de 
riure, però el tipus de bromes que li 
faig són especialment pensades per 
a ella, perquè a ningú més no li fan 
gràcia. (Riu) No sé com dir-t'ho. També 
m'agrada força imitar la gent. Això ho 
faig des que era petita.

Salta a la vista que ets  una noia 
presumida.
Doncs sf. (Riu)

Com vesteixes normalment?
Crec que tinc un estil bastant personal. 
No sóc de seguir cap moda ni tinc 
cap dissenyador preferit. M'agraden 
els colors vius —tot i que el negre i 
el verd també m'encanten— , portar 
texans... Vaig bastant còmoda.

Et poses moltes cremes?
No. però sí que m'agrada fer-me la 
ratlleta als ulls, posar-me una mica 
de rímel, de maquillatge...

Quin és el complement de moda que 
consideres més Important?
Jo no surto mai de casa sense arra
cades. A mi em van fer els forats de 
les orelles de gran i fins aleshores 
tenia una mica de trauma, perquè en 
volia lluir i no podia. Quan, per fi, ho 
vaig aconseguir, va néixer una per
sona nova. (Riu) D'arracades en tinc 
moltes, però sempre m'acabo posant 
les mateixes.

Què no faltaria mai al teu armari?
Les sabates. Em tornen boja.

Digue'm les teves aficions.
Llegir, anar al teatre, quedar amb els 
amics, ballar swing (amb els Crazy 
Legs, a cal Balsach)... I fer de tieta! 
(Riu) Aquesta setmana ha fet un any 
que sóc tieta i padrina. Això és el 
millor regal que m'ha fet mai la meva 
germana.

Quin és el teu llibre o autor de refe
rència?
Em costa molt de concretar perque 
sóc d'extrems. Però m’agraden molt 
Shakespeare. Javier Marías, els poetes 
Miguel Hernández i Miquel Martí Pol.

Quin és l’últim llibre que has llegit?
Me’n vaig, de Pepe Rubianes. Pobret 
Pepe, he entès el seu humor quan ja és 
mort. Quan vivia jo era massa petita.

Què estàs llegint actualment?
La direcció dels actors. Diccionari

Mínim, del Jaume Melendres. Com a 
actriu, crec que és molt interessant 
saber què és el que volen els direc
tors. Amb això ja tinc mitja feina feta. 
Ah! M'oblidava de dir-te que també 
m'agrada molt col·leccionar.

I què col·lecciones?
Taps de suro, punts de llibre, els progra
mes i entrades de tots els espectacles 
que vaig a veure...

Practiques algun esport?
Faig pilates. Intento cuidar-me tot el que 
puc, tot i que reconec que ho hauria 
de fer més. (Somriu)

De les feines de la llar, quina t ’agrada 
més i quina menys?
Saps que m'agraden totes?

Caram!
(Riu) Doncs sí. Fins i tot, com que no 
tenim rentadora, rento a mà. No em 
fa res. Al contrari. També m’agrada 
molt cuinar.

Quina és la teva esp ec ia lita t als 
fogons?
Sóc bastant cuinera de batalla, eh? 
Però també m ’agrada cuinar alguns 
plats especials: pasta fresca amb salsa 
de ceps, per exemple. I me n’invento, 
m'agrada la creativitat. Quan vull fer una 
cosa, busco la recepta per Internet, però 
sempre canvio quelcom per donar-hi el 
meu toc personal. Mai ho faig idèntic.

I el teu menjar preferit?
Els cigrons. Amb cigrons, llenties i 
mongetes puc viure.

Què és allò que no menges mai?
La col.

Ets supersticiosa? Tens algun costum 
o ritual abans de sortir a l’escenari?
Si l'obra surt bé, intento repetir sem
pre el mateix recorregut. Acostumo a 
arribar al teatre bastant aviat, pujar a 
l'escenari, saludar la gent, tenir el meu 
temps per canviar-me, el meu temps 
per escalfar la llengua, repassar tot 
el text... En aquest aspecte sóc molt 
organitzada.

Ets una persona religiosa?
A la meva manera sí. No sóc devota 
de l’Església Catòlica, però sí que sóc 
creient. I espiritual.

De què tens por?
Abans tenia moltes por.s però ara 
cada vegada menys. Crec que si estàs 
sana espiritualment no has de témer 
ni a la malaltia.

Creus en el destí?
Molt. I m'encanten les frases cèlebres, 
les sentències. De tots els llibres que 
llegeixo sempre acostumo a subratllar 
les frases que m’impacten. I trobo 
que el destí, sovint, està molt amarat 
d'aquestes frases.

M e’n dius alguna?
És una que el músic i veí Toni Xuclà 
va dir al llibre Vivim!, de l'Anna Fité: 
«Treballa com si els diners no existissin, 
estima com si ningú t ’hagués fet mal, 
balla com si ningú t'estigués mirant».

Tens algun lema a la vida?
Moltíssims, perquè crec que en cada 
moment n'hi encaixa algun. Però darre
rament m’acompanyen dues frases.

T’escolto.
Una me la va dir el meu avi: «De lo 
bonet, poquet». (Ho pronuncia amb 
un marcat accent de les terres de 
Ponent) Com pots deduir, prové d’uns 
avantpassats nostres de Lleida. (Riu) 
L'altra és del meu pare i també em 
va agradar moltíssim: «Això és tan 
barat, tan barat, tan barat, que es pot 
comprar amb diners».

En quina mesura t ’interessa la po
lítica?
Estic molt desenganyada, sobretot 
dels polítics. Crec que haurien d’anar 
més al teatre.

Tornem al te a tre . Conjuntam ent 
amb els actors Carles Prats i Jep 
Barceló heu creat una nova compa
nyia: Estrena Morena. Quins són els 
vostres objectius?
Fa anys que el Carles, el Jep i jo  
coincidim en diversos muntatges -e l 
Carles fins i tot va ser monitor meu 
de teatre—  i ara hem pensat unir els 
nostres interessos i crear la compan
yia, amb la intenció d ’apostar per la 
comèdia durant tota la temporada. 
Ara també s ’hi ha incorporat el Pedro 
Ruiz. que ens està donant un cop de 
mà en la direcció. Estrena Morena 
neix, doncs, arran de les nostres in
quietuds teatrals, i ens volem centrar

bàsicament en la comèdia. L’objectiu 
és poder crear de forma estable al 
llarg de l'any, i presentar no només 
els espectacles a Sabadell, sinó mirar 
també cap a Barcelona.

Debutareu el proper divendres 28  
de febrer (i dissabte 1  de març) a 
l'Estruch, de Sabadell, amb l’obra 
No és tan fàcil, de Paco Mir, un dels 
components d’El Tricicle. M e’n fas 
cinc cèntims?
L'obra és un clàssic per fer una ra
diografia sobre el món de la parella. 
Després d'uns quants anys de ma
trimoni, en Quique (personatge que 
interpreta Carles Prats) ha decidit 
deixar I’Andrea (que en la ficció sóc jo), 
però no se’n surt a l'hora de buscar la 
manera de comunicar-li-ho. La histèria 
de l’home anirà en augment i la inter
venció d'un cambrer (Jep Barceló) no 
li servirà de gaire perquè donar una 
notícia com aquesta...

Teniu més bo/os?
A mitjan març, actuarem tres dies a 
La Bàscula (carrer Gorina i Pujol, 60), 
de Sabadell.

Quines són les teves aspiracions 
com a actriu?
La meva idea és intentar viure de 
l ’escena. A leshores, a veure ara 
què passa amb aquesta obra, quina 
projecció pot tenir... Fer càstings i 
estar a l ’aguait de què pot sortir. I 
no deixar de formar-me, és clar. Això, 
insisteixo, és molt important.

Com veus el futur del món del te 
atre?
La cris i l'ha  a fecta t, sens dubte. 
Però siguem positius. Arran d ’una 
crisi surten altres idees. I la veritat 
és que s ’ han creat m o ltes  més 
companyies underground. Però la 
cultura ha de ser més barata i més 
accessible. Hem de llu ita r perquè 
ho sigui. Perquè si no ens nodrim 
tots de cultura no ens farem éssers 
diferenciats: la ment, l ’esperit, ne
cessiten alimentar-se.

Per cert, vas seguir la retransmissió 
dels Premis Goya?
No. (Somriu)

I doncs?
Perquè estava mirant l ’últim capítol 
de Breaking Bad, la m illor sèrie que 
he vist a la meva vida. Darrerament, 
les sèries que ens arriben dels Estats 
Units són molt bones. I els actors són 
fantàstics. N'hem d'aprendre molt. 
Allò que sí que vaig veure l ’endemà 
dels Goya va ser la intervenció del 
David Trueba, que va dir una cosa 
m olt in te ressan t: e ls  actors són 
persones m olt generoses oerquè 
ens donen el seu cos, la seva cara, 
els seus sentiments... És a dir, es 
lliuren completament. I això moltes 
vegades no es té en compte. Crec, 
sincerament, que la nostra professió 
està molt poc valorada en aquest 
sentit.

Acabem amb un desig?
T’imagines que a Sabadell es creés 
una companyia estable? (Riu)

Estrena Morena, potser?

m .
Tricuera té  l’aiegria dels artistes de veritat, dels que estimen la professió


