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L’actriu –també pinta i dirigeix la seva productora– va decidir no baixar de l’escenari arran de treballar amb

CARMECONESA,ACTRIU

U
na dona alta, esvelta,
rossa, amb els ulls
blaus i sola a la placeta
d’un poble de la Costa
Bravanomés pot ser tu-

rista nòrdica o catalana. El campanar
toca l’hora de l’àngelus i arriba amb
aquella puntualitat britànica que con-
sisteix a no presentar-se ni un minut
abans ni un minut després. El sol di-
buixa la seva silueta sobre els blancs i
blaus dels carrerons mariners entre
el cel i el mar. Són els colors d’aque-
lles barques que es pinten en els qua-
dres de paisatges, encara que sigui
mentida. Perquè, des que es van in-
ventar els ports esportius i les lleis de
costes, ja gairebé no queden barques
sobre la sorra que contempla aquesta
barcelonina resident a Madrid. Acos-
tumada als focus, el sol no la molesta.
Però comque es tracta d’una entrevis-
ta relacionada amb la seva feina i no
de dedicar-se a daurar la pell ni a la
nostàlgia, tria l’angle més discret
d’un cafè. De moviments lleugers, és
d’aquelles senyores que saben creuar
les cames. Mentre conversa, fa lliscar
els dits sobre l’aperitiu com qui acari-
cia el piano. Llavis somrients i veu
suau. Segura i directa, vol començar
les històries pel començament.

Com es forja una artista com vostè?
Els meus pares em van ensenyar a no
sentir vergonya de fer coses, que no

vol dir ser una pocavergonya. Això
aporta seguretat i tens la sensació
que tot és possible: pintar, ballar, can-
tar, interpretar… Aquesta confiança
fa sorgir el talent. De petita, pintava
un gargot i el meu pare el penjava a la
paret. És un gest que denota que la
confiança dels pares és molt impor-
tant, reforça l’autoestima i jo no co-
neixia el sentit del ridícul.

El pitjor temor dels catalans és
fer el ridícul.
És molt català i molt espanyol. Als

Estats Units hi ha la consciència que
qualsevol pot arribar a president.
Aquí no. Aquí tens una il·lusió i t’acon-
sellen que ho deixis estar, que no és
per a tu i que val més que et dediquis
a una altra cosa. És un complex d’infe-
rioritat propi d’un país que ha patit
molt. La Guerra Civil va fer molt mal

i va propagar la por de tot. Els ameri-
cans són més com nens i la incons-
ciència infantil és creativa. Quan vaig
estudiar i vaig viure al cor deManhat-
tan amb una beca Fulbright, vaig te-
nir clar que no m’hi volia quedar.
Com que és un país jove, per ells tot
és present i futur. Nosaltres tenim
molt passat i això dóna un pòsit im-
portant, però de vegades aquest pòsit
et paralitza.

Comva començar la seva vida ar-
tística?
Als onze anys era ventríloqua. Que
els ninots d’Herta Frankel, José Luis
Moreno i Mari Carmen parlessin em
semblava màgia. El meu ninot era un
pagès català que encara conservo. Sal-
vador Escamilla, de Ràdio Barcelona,
va organitzar una gira de nens prodi-
gi i recordo la sensació d’estar en un
escenari i la gent aplaudint. La meva
mare es va espantar i em va apuntar a
natació.

Era una nena prodigi?
De prodigi, res. Tenia una educació
més completa que la mitjana de lla-
vors, il·lusió i cap complex. Elmeupa-
re emvadir que si volia ser unapallas-
sa, que ho fos, però havia d’estudiar
una carrera. I mentre estudiava Be-
lles Arts, aprenia dansa a l’Institut
del Teatre i cant líric amb Margarita
Sabartés, la professora de Josep
Maria Flotats.

Aquesta formació tenia un preu.
Sí. El meu pare era paleta, es va fer
constructor, li va anar bé i va invertir
en la meva formació i en la del meu
germà, que és metge. Amb el pare
vaig aprendre com es pot començar
de zero i construir una casa. Vaig can-
viar moltes vegades d’escola, sempre
de monges, i diuen que des de petita
organitzava festes de final de curs. Es
veu que ja era així.

Quan va veure que la cosa anava
de debò?
Amb JoséMaría Rodero al teatre Ro-
mea de Barcelona. Mai més no vaig
baixar de l’escenari.

La majoria dels seus premis són
com a secundària.
A causa de feines de televisió amb La
Trinca i Constantino Romero se’m va
encasellar com a rossa divertida i bu-
fona. Fins que emvaig instal·lar aMa-
drid, vaig treballar ambAmparoRive-
lles i vaig ser Mariana Pineda.
L’abans i el després va ser Las chicas
de hoy, quan em van elegir en un càs-
ting, on s’hi van presentarmil actrius.

Diuen que el factor edat no bene-
ficia gaires actrius.
Igual que en totes les professions. A
partir dels cinquanta és difícil acce-
dir almercat laboral perquè hi ha una
dictadura de la joventut com a valor.
Però això es compensa amb recursos

JOAQUIM ROGLAN

l’entrevista

“A partir dels cinquanta
és difícil accedir al
mercat laboral perquè hi
ha una dictadura de la
joventut com a valor”

“Volia ser
unadonadel
Renaixement”
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Nascuda a Barcelona i
establerta a Madrid
des del 1988, coneix
bé algunes diferències
entre les dues ciutats
i la resta del món.
Del fet diferencial

teatral, Carme Conesa
opina que “a Madrid
funcionen molt bé els
musicals de franquí-
cia i el teatre comer-
cial amb caps de car-
tell famosos. I a Barce-
lona tenen més presti-
gi les companyies. Per
això Madrid és més
un teatre d’estrelles
i Barcelona un teatre
de grup. Aquest
teatre de cooperativa
és admirat a la resta
d’Espanya i al món,
i els actors del
planter català estan
molt ben considerats
a Madrid”.
Respecte al factor

diferencial personal,
diu: “Vaig ser molt
ben acollida a Madrid
perquè acull bé tot-
hom. La gent de Bar-
celona és més reser-
vada i viu menys al
carrer, però les amis-
tats són duradores,
mentre que a Madrid
tot és més efímer. A
Madrid tenen el cos-
tum de dir t’estimo
molt, mentre que en
català costa molt dir
t’estimo”.

MADRID,
BARCELONA,
T’ESTIMO

L
a pròxima vegada
que em casi, posaré
al meu nom fins i tot
els iogurts!”, cridava

un col·lega del diari, empre-
nyat després d’una discussió te-
lefònica amb la seva ex. Potser
farà ben fet, ara que deixaran
de ser aquell producte perible
que de vegades endrapaves en-
cara que no et vingués de gust,
perquè estava a punt de cadu-
car, i es podran conservar
gairebé tant temps com la frui-
ta d’alguns supermercats o
com els mobles d’Ikea.
A mi, què volen que els di-

gui, els aliments amb data límit
de consum em donen bon rot-
llo: la sensació que a casa habi-
ta algú i de saber que hi ha algu-
na cosa viva a la nevera, que re-
quereix la teva atenció. Però
ara han decidit que els iogurts
ja no portaran a la tapa una da-
ta de caducitat sinó un indica-
tiu de consum preferent. I se-
gur que és una bona decisió si
serveix per evitar aquest horri-
ble costum de llençar el men-

jar, gairebé sempre perquè
amb la mania de menjar amb
els ulls acabem comprant més
del compte. Tot i això, amb
aquestes mesures sobtades,
com quan un restaurant rebai-
xa de la nit al dia el preu del
menú, t’acabes preguntant si
potser abans vas ser un ingenu.
¿Ho vam ser, llençant pots un
cop passada la data indicada, o
creient que jugàvem a la ruleta
russa quan a la nevera no hi ha-
via res més que un parell de io-
gurts caducats per distreure la
gana? Menjar un aliment més
o menys fresc és agradable.
Vés a saber què inventaran per
compensar aquest plaer. Pot-
ser iogurts gran reserva als
quals estamparan l’etiqueta
prèmium amb què ens venen
productes amb un envàs més
bonic i el preu multiplicat per
quatre. Potser descobrirem
que l’any que vam néixer va
ser un gran any per als ensu-
crats de la nostra marca favo-
rita o la millor collita de des-
natats.

La segona casa de
Daniel Humm és a l’ho-
tel del mateix nom, al
Midtown. Insuperable
el pollastre rostit farcit,
sucós i amb la pell crui-
xent. El pa és un altre
must de la casa (el de
romaní, per endrapar-
ne dues barres). Am-
bient molt Manhattan,
amb taules gairebé en-
ganxades que conviden
a interactuar: nosaltres
no vam deixar de parlar
amb les noies que te-
níem al costat, a l’estil
Sex in the city.

amb JoséMaría Rodero al Romea
INMA SAINZ DE BARANDA

com el talent i el currículum. I per-
què es valori la feina, tires de la popu-
laritat. No és fàcil arribar als cinquan-
ta i continuar treballant.

Per què pinta?
La pintura sempre ha estat la meva
via d’escapada davant la inseguretat i
l’angoixa vital. Quan vaig descobrir
Miquel Àngel, Da Vinci, Tintoretto i
Ticià em vaig tornar boja i vaig voler
convertir-me en una dona del Renai-
xement. Em fascina Velázquez,
m’agraden l’hiperrealisme de Hopper
i Antonio López, i la llum de Sorolla.

Molts pintors diuen que la llum
de l’Empordà és com la de la Tos-
cana.
La llum d’aquí és extraordinària, pe-
rò prefereixo la dels capvespres de
l’altiplà castellà, amb les ombres reta-
llades a guillotina. Lameva obra es ba-
sa en paisatges i retrats, he rebut críti-
ques excel·lents, pinto per encàrrec i
els meus paisatges es venen bé, però
la família no em deixa vendre els re-
trats de familiars.

Com es pot ser una dona renai-
xentista en un país com aquest?
Em diuen polifacètica, diuen que qui
molt abraça poc estreny, que si es fan
moltes coses no es poden fer totes bé.
Són refranys castradors perquè som
al món de l’especialització. Em diuen
dispersa, però sóc diversa. I no, no
sóc una actriu que també pinta. Sóc
pintora i amés actriu, perquè la pintu-
ra és el meu món espiritual.

Quant a la conciliació professio-
nal i familiar?

He viscut diverses separacions i no
per voluntat pròpia. M’agradaria un
amor per sempre, però no és així. Els
canvis fan por, encara que se n’aprèn.
Vaig tenir la meva filla amb quaranta
anys i és elmés bonic de lameva vida.

Com se li dóna la cuina?
La meva especialitat és la carxofa en
les seves diversesmodalitats i sé guar-
dar-les en conserva per quan s’acaba
la temporada. Però el quem’interessa
és que lameva fillamengi variat i edu-
car-la perquè es construeixi un bon
paladar.

Però va dirigir un curtmetratge ti-
tulatDissertacions sobre una coliflor.
Va ser una picada d’ullet als actors:
era una actriu que feia càstings de di-
rectors. Va guanyar premis des de
Locarno fins a Osca i ara volta per
YouTube. No hi entenc ni sóc a les
xarxes socials i només miro el correu
electrònic una vegada a la setmana,
però aporten presència i visibilitat.
Amb la meva banda hem penjat una
versió jazz de Soy minero i diuen que
té gràcia.

Gràcia i humor no són iguals per
a tothom.
L’humor és vital, però la vis còmica
es considera una qualitat o un talent
especial. Sóc molt pallassa i m’agra-
den diferents sentits de l’humor. Ho
noto a les gires per Espanya. L’obra
és la mateixa, però el públic de Meli-
lla no riu amb el mateix que el de
Múrcia o Sevilla. Hi ha matisos a An-
dalusia, Galícia o Catalunya i cada po-
ble té el seu humor. El mesetari és
més de traç gruixut, que no simple, i
un punt grotesc o esperpèntic. El cata-
là ésmés sarcàstic, cínic i escatològic.

Què més fa?

Estudio Filosofia a l’UNEDper diver-
tir-me. M’ho passo bomba amb les
conferències i els treballs escrits. Pas-
sa que la filosofia explica l’art i es pre-
gunta què és art i què no és art. He
descobert Lacan i se m’ha obert un
món.

El psicoanalista ajuda a entendre
la relació entre personatge i actor?
Els actors treballem molt amb la me-
mòria, però estudiar aporta la capaci-
tat de relacionar i fa pensar i pregun-
tar-se coses. En una obra de teatre
plorava cada nit, però sé treure’m la
disfressa, desmaquillar-me i sortir a
fer un got. Cada personatge t’impreg-
na alguna cosa en l’ànima i això t’en-
grandeix.

Què pensa de l’ego dels actors?
Per sobreviure és necessària una vani-
tat ben educada, controlada i autocrí-
tica. Si no, és superba i et pots conver-
tir en un monstre. Tots hem d’agra-
dar-nos, però cal tenir al costat perso-
nes i amistats que et recordin a cada
moment que tot és mentida.

Què és la televisió per a vostè?
El mitjà més important de difusió, li
dec molt, no em penedeixo de res i li
tinc afecte. Entrar a les cases mentre
les persones dinen té un poder in-
qüestionable. Hi ha coses molt bones
i elmés important són els guions, des-
prés vénen els bons actors. He tingut
sort.

Hi ha cert menyspreu intel·lec-
tual respecte de la televisió.
Aixòha canviat, va a la baixa i desapa-
reix. La pantalla petita es considera-

va la germana petita i pobra del cine-
ma i ara la majoria es passen a la tele.
I amb els directors passa igual. La te-
levisió ben feta és un granmitjà i més
ara, que les cases són petites sales de
cinema. Amb els nous sistemes de ci-
nema a casa, les sales desapareixeran
o es destinaran només a cinquenes di-
mensions que puguin inventar-se. Pe-
rò el cinema serà a la sala de casa.
Això mai no passarà amb el teatre,
perquè és en directe.

Sempre entre estrelles, però op-
ta per un perfil discret.
El meu perfil no és de noia boom, no
vaig a festes ni esdeveniments socials
perquè les relacions públiques exigei-
xen temps i jo no en tinc. Amés, cada
vegada parlo menys i m’agrada estar
callada. Deu ser cosa de l’edat.

Madura, amb premis, guardons,
bones crítiques, èxit, prestigi…
Això no omple la nevera, ni paga la
hipoteca i no es transforma en ofertes
de treball. De vegades, al contrari,
pensen que tens molta feina i no et
truquen. Ho he comprovat: després
d’aparèixer molt als mitjans, vénen
dos anys de sequera.

Segons el seu currículum, mai no
ha parat de treballar.
Mai no he cobrat de l’atur i sóc em-
presària de la meva productora. Jack
Lemmon deia que quan acabava una
pel·lícula pensava que ja no treballa-
ria més i mai no va parar. Ens passa a
tots els que conec, és innat, som free-
lancers. Res segur i mai un sou fix. Fa
vertigen, però et fa sentir viu.

La seva manera de viure?
Llevar-me d’hora, força de voluntat,
ser molt treballadora, fugir de la gan-
duleria i no queixar-me mai de res.
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RAMON
FREIXA

Els iogurts deixaran de portar data de caducitat
ARXIU

“Els meus pares em van ensenyar a no tenir vergonya
de fer coses. Això aporta seguretat i la sensació
que tot és possible: pintar, cantar, interpretar...”

Iogurts forever

XEF DEL RESTAURANT
RAMON FREIXA (MADRID)

el gust és meu
CRISTINA JOLONCH

una taula per a...


