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L’OCB dóna suport a la 25a 
Setmana del Llibre en Català
L’Obra Cultural Balear  es reuní  ahir amb 
els llibreters presents a la 25a Setmana del 
Llibre en Català per agrair-los, a ells i a 
tothom que ho fa possible, l’esforç per do-
nar continuïtat a la mostra. La Setmana 
del Llibre en Català és un dels esdeveni-
ments  més importants en la necessària 

valoració, foment i prestigi de la llengua 
catalana a l’Arxipèlag i, per això,  des de 
l’OCB remarcaren la importància de la 
presència de la societat balear a la fira, que 
estarà oberta a partir d’avui a la capella de 
la Misericòrdia (plaça de l’Hospital, 4, de 
Palma) fins dia 9 de març. CULTURA

Sílvia Bel
ACTRIU

“ Em provoca una tristesa infinita que hi 
hagi governs que vulguin castrar la cultura”

Mediterrània. “Lluís Llach em va convèncer d’una cosa: el paradís més perfecte de tot aquesta mar que ha vist néixer mil 
cultures són Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera”

JOAN SITGES 

Sílvia Bel (Barcelona, 1970) forma 
part d’una generació d’actors que 
ha travessat l’espai de la cultura ca-
talana. És una d’aquelles professio-
nals “de vocació” que s’han obert 
camins teatrals, televisius i cinema-
togràfics tant a casa com a l’estran-
ger. Compartí pupitre amb Clara 
Segura i Fèlix Pons, i després de tri-
omfar a l’escenari del Principal amb 
la Colometa que escrigué Rodore-
da, torna a Mallorca amb una comè-
dia de les que marquen temporada 
teatral. És Un aire de família, que 
aquest cap de setmana aterra a l’Au-
ditori de Manacor. Es representarà 
dissabte i diumenge a les set de l’ho-
rabaixa. 

El públic us reconeix, sobretot, en 
grans papers dramàtics. Com ho 
feis, els actors, per encarar una co-
mèdia després d’haver patit tant 
damunt l’escenari? 
Aquesta és, precisament, una de les 
coses bones de la professió. Canvi-
es d’un personatge d’aquests que fa 
patir a un de còmic en un no-res, és 
cert. Però el teatre és un joc que 
barreja la tècnica i la passió. Aques-
ta barreja fa que puguis aprendre 
coses bones de cada personatge, per 
dolent que sigui. A més, també pa-
tim quan acabam un projecte i hem 
de deixar volar i acomiadar els per-
sonatges que interpretem. Tot és 
molt eteri i enriquidor. Per això 
crec que aquest ofici és i ha de ser 
tan vocacional.  

I el vostre darrer canvi de registre, 
com ha estat? 
La darrera cosa que vaig fer abans 
d’Un aire de família va ser Dispara, 
agafa el tresor, repeteix, que Josep 
Maria Mestres dirigí pel Teatre 
Lliure. És un muntatge sobre la 
guerra de l’Iraq i també hi eren la 
Carmen Machi, que interpretà en 
català, i l’Àlex Casanoves. Va ser 
preciós, tot i que en cada funció 
anàvem, gairebé literalment, a la 

guerra. Ara, a Un aire de família, faig 
de dona del Ramon Madaula, m’ho 
passo molt bé i el personatge és tan 
agraït que m’encantaria que la gira 
fos eterna. 

Ja heu actuat altres vegades a Ba-
lears, què en trobau, del públic 
illenc? 
Recordo actuacions amb el Llach, 
gires a Menorca i les funcions de La 
plaça del Diamant a Palma com un 
plaer. Els teatres són preciosos, te-
nen la mida justa i el públic és 
d’aquells que es nota que està acos-
tumat a veure propostes noves. A 
més, el públic de Manacor i el trac-
te que la ciutat ofereix als meus 
companys d’ofici té una fama que 
travessa la mar. Tothom hi vol actu-

ar i estic encantada que ara m’hagi 
arribat el torn. Penso que aquest 
mèrit és del públic, evidentment, 
però també dels programadors tea-
trals que teniu aquí. Molts saben fer 
funcionar els teatres d’una mane-
ra que meravella els que venim a 
treballar-hi. 

Si els barcelonins, en general, ja te-
niu fama de mediterranis, vós heu 
arribat fins enmig de la mar i us 
heu enamorat d’una illa… 
Sí, és l’illa italiana d’Stromboli, hi 
vaig de vacances i porto avarques 
als pescadors d’allà. Els he ensenyat 
que les sabates més pràctiques per 
a la vorera de mar són les de Menor-
ca. Però amb les Balears hi tinc una 
relació molt especial. Pensa que 

Sílvia Bel protagonitza Un aire de família, obra que es veurà al Teatre de Manacor. ARA BALEARS

vaig arribar a Mallorca en un vaixell 
amb Lluís Llach al timó, com no he 
de tenir ganes de tornar sempre? 
Ell coneix tota la Mediterrània i en 
aquell viatge ens va convèncer 
d’una cosa: el paradís més perfecte 
de tota aquesta mar que ha vist néi-
xer mil cultures són Mallorca, Me-
norca, Eivissa i Formentera.  

Si deixam de banda la llarga llista 
de coses bones que té aquesta ter-
ra, pensau que la situació en què us 
trobau els creadors artístics a Ca-
talunya i a Balears és comparable? 
La situació és dura, tant aquí com 
allà. Aquesta professió és molt vo-
cacional i per això la nostra pròpia 
felicitat depèn de treballar i fer-ho 
bé. Per això lluitem i diem que un 
IVA del 21% és com que ens inten-
tin aixafar el cap posant-nos un peu 
al damunt. Però el que és segur és 
que la creació no s’atura i si hem de 
trobar camins alternatius els bus-
carem i recorrerem encantats.  

I què pensau quan alguns diuen 
que la vostra lluita és política de 
partits?  
Mira, tinc companys que són d’aquí 
i em provoca una tristesa infinita 
que hi hagi governs que vulguin cas-
trar la cultura. Per això sento una 
grandíssima empatia per la gent 
que surt al carrer i diu el que pensa 
fent servir la pròpia boca. Els ac-
tors, quan ens manifestem, ho fem 
per defensar allò que creiem que és 
just i per defensar la nostra manera 
de guanyar-nos el pa. Com tothom.  
 
 I davant aquest panorama, quins 
espais de llibertat ens queden? 
M’ho poses fàcil… El teatre! Ens ho 
podem inventar tot i fer que sem-
bli real. Els que vinguin dissabte i 
diumenge a l’Auditori de Manacor 
s’oblidaran per una estona de les 
tragèdies que ens toquen viure i en 
sortir, després de riure molt, po-
dran fer una reflexió ben profunda 
a partir de tot el que hauran 
vist.e

Ressò 
“El tracte que 
Manacor dóna 
als meus 
companys té 
una fama que 
bota la mar ”


