
El festival d’espectacles de petit format de Fon-
darella Cua d’Estiu té la particularitat que se
celebra en cases particulars del poble. Cal Ros,
Cal Reñé, Cal Viuda i Cal Combelles obren
les seues portes al públic durant el mes de se-
tembre per acollir actuacions de tota mena.
Mercè Aránega va ser l’encarregada d’obrir
l’edició del 2014 amb Paraula de dona, una obra
en què l’actriu posava veu a Maria Aurèlia
Campmany i Víctor Català. No era la primera
vegada que Aránega -“Amb accent tancat, si
us plau”, ens demana- veia lamagnífica arcada
deCal Ros. “Demolt jove havia estat en aquesta
casa ambmotiu d’un casament”. De fet, la po-
pular Glòria d’Estació d’enllaç, Paquita d’El Cor
de la Ciutat i Rita de Gran Nord, ha voltat tot
Catalunya. I no només parlem de grans esce-
naris. Ni de bon tros.
No és la primera vegada que actua en un
poble demenys demil habitants, no?

He actuat en poblesmoltmés petits que Fon-
darella. Quan feia primer a l’Institut del Teatre
vaig entrar en una companyia per guanyar
quatre quartos a l’estiu. Ens dedicàvem a fer
vodevils per tot Catalunya. Bé, el cert és que
vodevils, i clàssics com Terra Baixa, d’Àngel
Guimerà, i L’Hostal de la Glòria, de JosepMaria
de Sagarra... de tot! Actuàvem en pobletsmolt
petits. Allò ara ho expliques i la gent no s’ho
creu. Fa trenta-cinc anys, les carreteres eren un
infern. Podíem tardar quatre o cinc hores a ar-
ribar al Soleràs, per posar un exemple. I a la
Pobla de Massaluca, encara més! Són distàn-
cies que ara es fan en poc més d’una hora i
mitja, però el 1979 anar de Barcelona a Flix era
una odissea! Lameuamare em deia que sabia
on havia actuat per l’olor que feia quan arri-
bava a casa. I la veritat és que no era gaire di-
fícil esbrinar la comarca. Ja sé que sembla que
exagero, però no, en absolut. En aquella època,
quan tot just sortíem del franquisme, no hi
havia infraestructures culturals enlloc. A lama-
joria de pobles actuàvem a la cooperativa. Sí,
sí, així com sona. Un dia feies olor d’all, un dia
tot s’impregnava d’aquella olor tan intensa de
l’oli i un altre, tocava actuar en una coopera-
tiva de vi. Fins i tot, una vegada, ens vanmuntar
l’escenari de taulons a sobre d’unes bótes.
O sigui que va adquirir moltes taules.

Després d’aquell estiu, no sé si era bona actriu,
ara tenia unmorro per sortir a escena comno
el tenia ningú de la meua edat! Es pot dir que
totes les coses que et poden passar al llarg d’una
carrera, a mi em van passar en un estiu! Estava
preparada per a qualsevol imprevist. Penseu
que un dia se’n va anar la llum al poble i, lògi-
cament, a l’era on féiem la representació no
s’hi veia. Donàvem per fet que se suspenia,
perquè havia passat una bona estona i no es
recuperava el subministrament elèctric, però
per sorpresa ens van dir que no, que ni parlar-
ne i van anar a buscar un parell de tractors, els
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van encarar cap a l’escenari i ja ho van tenir re-
solt. El problema és que els actors vam haver
d’actuar a cegues, de tan enlluernats com es-
tàvem. En acabar la funció vaig tardar una bona
estona a acostumar-me a no tenir quatre fars
apuntant-me a la cara. Nom’hi veia de cap ull!
Sembla un guió esbojarrat deGran Nord!
Mira que als actors ens diuen còmics, pallassos...
de tot! Però la definició més maca de la pro-
fessióme la van fer en un poblet de Lleida. Vam
arribar d’hora per preparar-ho tot i als primers
nens que vam veure jugant a la plaça els vam
preguntar on es feia el teatre. Ells, molt ama-
bles, ens ho van indicar. Després, se’n van anar
corrents i sentim que un diu: “Ja han arribat los
carallots del riure!” Em va quedar gravat. Sí se-
nyor: sóc un carallot del riure. És una anècdota
que sempre recordo, perquè em sembla deli-
ciosa. Ara, també he de dir que en aquests po-
blets ens tractaven molt bé. Jo era la reina de
les sabates... sempre me les deixava! No sé
quantes dones que no em coneixien de res
m’han deixat unes sabates de taló per actuar.
Jo sempre vaig plana i a l’hora de vestir-me per
a la funció m’adonava que m’havia deixat les
sabates! La pega és que faig un 41, que ara és
un número que fan moltes noies, però fa
trenta-cinc anys costava molt trobar sabates!
Recorda quan va dir a casa allò de “mama,

vull ser artista”?
No, no ho he hagut de dir mai. D’entrada,
perquè des dels catorze anys que he treballat
en fàbriques, laboratoris fotogràfics, despat-
xant sabates, en orxateries... El meu cas és el de
molts actors catalans que vam començar fent
teatre amateurmentre treballàvem fent altres
feines. Els meus inicis són al Cercle Catòlic de
Badalona.M’agradavamolt. Era pesat, perquè
havíem d’assajar molt tard, quan ja havíem
plegat de treballar, de deu a una de la mati-
nada. Però ens ho passàvemmolt bé. Emdeien
que era bona i, tant m’ho van dir, que un dia
em vaig decidir a apuntar-me a l’Institut del
Teatre. Aleshores jo treballava en un laboratori
fotogràfic que va fer fallida i ens en vam anar
tots a l’atur. Així que, de cop i volta, vaig passar
a tenir molt de temps lliure i em passava el dia
sencer a l’Institut del Teatre. Al matí feia pan-
tomima i, a la tarda , els estudis de segon.
Quan s’adonaque l’afició vamés enllà i vol
ser actriu professional?

Doncs en aquesta època. Quan feia segon ja
em van agafar per fer una funció al Romea i,
paral·lelament, el JosepMontañés, que en pau
descansi, i el Sergi Schaaff, que des de famolts
anys dirigeix Saber y ganar, em van contractar
per fer una sèrie a Televisió Espanyola. És a
dir que als 21 anys ja era una actriu. Ja cobrava.
Ja era professional. Tot em va venir rodat. És
ara que les coses van mal dades.
Se la nota còmoda fent comèdia, però a
vostè li han donat cada dramón...

He fet molt drama, certament, però també
molta comèdia. I m’agrada: no tinc cap predi-
lecció. Potser si només hagués fet drames tro-
baria a faltar riure una mica a l’escenari. Però
he tingut la sort quem’han donat personatges
molt variats. El darrer paper que he fet, l’ama
deDoña Rosita la Soltera, ho té tot: als dos pri-
mers actes fa riure i, al tercer, és un drama ab-
solut! Això és un regal per a una actriu. Ara, és
difícil. Has de fer molts equilibris per no caure
en l’esperpent. Si primer fas riuremolt, després
no et creuran. Has de mesurar molt. No pots
convertir-te en un pallasso. Per això dic que és
un bombó de personatge, perquè et posa a
prova. A Bona gent, que vaig fer l’any passat
al Goya, també passava. El personatge feia riure
molt, al principi. Però havies de vigilar, perquè
el final era un dramón.
Haparticipat en pel·lícules tan emblemà-
tiques com Pa negre, d’Agustí Villaronga.
I ha treballat amb directors comMario
Gas o Ventura Pons. Però ha fet poc cine.

Per què?
Molt poc cine. Potser no m’he mogut prou
però la raó de fons és més senzilla: aquí no hi
ha indústria. O n’hi ha poquíssima. Però po-
quíssima, poquíssima, poquíssima. O sigui que
si treballes a Catalunya, com és el meu cas, po-
ques pel·lícules faràs. Ara estic contenta, perquè
al novembre s’estrenarà Born, que és un film
que vaig fer l’any passat. És una pel·lícula del
director Claudi Zulián sobre el 1714 però, so-
bretot, sobre el barri del Born que va desapa-
rèixer.
De televisió sí que n’ha fetmolta. Ha par-
ticipat en sèriesmítiques, com Estació d’en-
llaç. Ha tingut papers tan emblemàtics
com el de la Paquita a El Cor de la Ciutat,
i més recentment, s’ha posat en el paper
de Rita Coll aGran Nord. Comporta la po-

pularitat?
Per sort, a mi aixòm’ha agafat de gran. Abans,
encara que fessis televisió, eren sèries que du-
raven unes poques setmanes o teatre televisat.
En aquella època, a l’única actriu que potser
algú aturava pel carrer era a la RosaMaria Sardà.
Ha estat arran dels culebrots que els actors
hem entrat a casa de la gent. Estació d’enllaç va
durar cinc anys! Però ja dic que això amim’ha
arribat en unmoment que ho porto bé. Quan
vaig al súper no emdiuen res perquè ja hi anava
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abans de ser la Paquita. Fa vora vint anys que
visc fora de Barcelona i els meus veïns ja em
coneixen. De totamanera, tampoc no pateixo
gaire si emmiren o no emmiren. Penso que et
sents observat quan tu observes que t’observen.
Si vas a la teua es portamillor. Normalment, la
gent és amable i respectuosa. Jo només he en-
gegat una dona que em va espantar i tot
perquè em va agafar pel braçmolt fortmentre
cridava a una amiga seua: “Mira qui és, mira
qui és!” Per sort, això no és elmés habitual. Però
sí que quan surts a la televisió t’exposes més
als faltats. Em va explicar l’Enric Arredondo
que quan feia de dolent a Poblenou va haver
de sortir per cames d’una botiga perquè una
senyora el va començar a insultar demalama-
nera pel que havia fet el seu personatge. Jo com
que no faig de dolenta... Ami això no empassa.
Com amolt algú em destaca que sóc una llui-
tadora.
Què la va ancorar a aquesta professió de
bojos?
No ho sabria dir. És el meu ofici. A un fuster no
se li pregunta perquè no deixa de treballar la
fusta al cap dels anys. Als actors, sí. Segueixes
endavant perquè t’agrada però, sobretot,
perquè és elmeu ofici. He lluitatmolt per viure
d’això. No em plantejo fer una altra cosa... i
menys a la meva edat!
Un ofici més dur del que sembla.
Poso un exemple de l’obra vaig fer l’any passat
al Teatre Goya de Barcelona i que també vaig
portar a Lleida, Bona gent. Feia el paper de
MargieWalsh, mare soltera d’una nena dismi-
nuïda que és acomiadada del supermercat on
fa de caixera. L’obra comença quan la despatxen
i ella, que ja no potmés, li aboca tot el que duu
a dins a l’encarregat del súper. És gairebé un
monòleg que comença a dalt de tot. Per acon-
seguir el to, començava el text abans de sortir
a l’escenari. El feia dos vegades cada funció. Un
sense públic i un amb públic.Més dos vegades
als assajos. Quatre en total. Acabava morta,
sense energia.
Va nàixer a Buenos Aires el 1957. Aquí hi

ha una història, no?
Una història massa llarga. Això gairebé seria
una altra entrevista! Resumint-homolt: lameua
mare es va casar el 1935 ambun homeque van
matar a la Guerra Civil. Molts anys després es
va tornar a casar amb un senyor que era per-
seguit per les seues idees polítiques perquè era
unmilitar de carrera republicà. Va estar pres a
Jaca després de la guerra. Va aconseguir es-
capar-se i va fugir a França. Però llavors el van
detenir els alemanys i va estar fins al 1945 en
un campde concentració nazi. Per això lameua
mare em va tenir tan gran, amb quaranta-cinc
anys, i tan lluny. Vaig viure a l’Argentina fins als
deu anys. Malauradament, hi hamoltes famí-
lies a Catalunya amb una història semblant a
la meua.

“Enunpoblede Lleida emvandefinir
de formamagnífica la professió: sou
els carallots del riure”
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