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Q
ue una senyora de seixanta-
set anys conservi la frescor i
l’activitat de Sílvia Tortosa
confirma totes les premo-
nicions que podien fer-li
quan en tenia catorze, edat
en què va començar a fer ci-

ne, teatre i televisió. Però amb això no es-
tà tot dit, perquè aquella noia inquieta i
delerosa d’aprendre va estudiar art dra-
màtic, dansa, cant i esgrima, tant a l’Insti-
tut del Teatre de Barcelona com a l’Esco-
la Superior d’Art Dramàtic de Madrid. A
Barcelona, Sílvia Tortosa també va fer Be-
lles Arts a l’escolaMassana, anglès a l’Ins-
titut Nord-americà, etcètera.
Estem talment davant una deessa Xiva

que mou els múltiples braços de l’ofici
enmig de la planúria. Molts Quixots que
s’han apropat al molí han caigut sota el
podermagnètic de les aspes i han tocat el
dos amb la cua entre les cames. Ella enca-
ra ara va amunt i avall fent conferències,
valorant ofertes de cine i teatre i promo-
cionant el seu canal a YouTube En casa
contigo, del qual acaba d’enllestir la can-

çó original. En aquest espai a la xarxa, l’ar-
tista ofereix consells de cuina, moda, be-
llesa i manualitats.
Però a la llista de serveis hi ha una llar-

ga corrua de pel·lícules, aquelles històries
de la transició que ara ens mirem amb
candidesa. Un dels títols més celebrats de
Silvia Tortosa, a banda d’Asignatura pen-
diente de José Luis Garci, és el film La se-
ñora del qual va firmar el guió. Encara
que la pel·lícula és del 1987, el nu integral
de l’actriu va causar impacte. Ensenyar
un cos bonic no era per a ella cap proble-
ma, però tampoc un signe de l’allibera-
ment de la dona. Potser ho hauria estat si
els homes s’haguessin despullat. L’erotis-
me d’aquells anys, qui sap si el d’ara tam-
bé, era comercial i situat en un carril de
direcció única.
El reguitzell de títols teatrals no és

gens menyspreable, amb obres Valle-In-
clán, Molière, Oscar Wilde, Antonio Ga-
la... En aquest capítol destaca un muntat-
ge mític del 1992 en què va participar, el
musical Cabaret, representat a Barcelo-
na, València i Bilbao, que va dirigir Jérô-
me Savary i que va comptar entre d’altres
ambNina, que li feia posar la pell de galli-
na, i amb Ovidi Montllor, que l’omplia de
tendresa. L’actriu va aprendre a cantar
en directe amb lesmelodies de JohnKan-
der. També cal consignar les sèries de te-
levisió en què va participar i tot de progra-
mes que va presentar-hi, des d’Aplauso a
La tarde.
Gaudir dels privilegis que suposa ser

rossa i espavilada en un país llatí i man-
drós planteja un repte que no sempre és
fàcil de superar. Silvia Tortosa, sempre

amb cara de nena trapella, ha posat el cos
i la veu a un ventall de manifestacions
que contempla com si emanessin d’una
mateixa font. Una font que ja duia a dins
de naixement perquè a la família no hi ha
precedents de cap dels seus oficis, el pare
era taxista, i ella no recorda quan se li va
encendre la bombeta artística... potser el
dia que va veure els dibuixos de Blanca-
nieves.
Silvia Tortosa gira els ulls enrere i no

veu la infantesa com un paradís, aquesta
imatge tòpica que sempre hi va associa-
da. Els jocs de nens li semblaven una pèr-
dua de temps. Pares i avis la tractaven
com una persona adulta i ella, que és filla
única, se’n sentia satisfeta. Tant, que va
créixer de pressa, sense perdre la bellesa
facial i la cabellera d’or.Ha viscut intensa-
ment amors de tota mena, no ha dubtat a
casar-se tres vegades i ara està amb una
quarta parella.

Conscient que el
físic és la targeta de
presentació de tota
actriu, amb quinze
o setze anys la Sil-
via ja va tenir notí-
cia que hi havia els
líftings i va decidir
que quan arribés el
moment, mai abans
dels 45 anys, es po-
saria en mans dels
professionals de
l’estètica. I així ho
ha fet quan li ha
convingut i mirant
de no estirar més el
braç que la màniga.
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L’actriu té un canal a
YouTube on dóna consells
de moda, cuina i bellesa

què se n’ha fet de... SILVIATORTOSA
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