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L’actriu Rosa Novell, en el teatre Romea, on interpreta L’última trobada, de Sándor Márai, “algú que va saber disparar

ROSANOVELL, ACTRIU

Q
ualsevol que hagi
llegit alguna vega-
da alguna cosa de
Sándor Márai sap
que no ho oblidarà.
La seva dissecció
de sentiments és

sempre una ferida oberta. Qualse-
vol que vegi laNovell sobre l’esce-
nari del teatre Romea, tampoc.
En aquesta ocasió, acompanyada
pels seus companys de feina en-
carnant dos amics de l’ànima que
es retroben després de 41 anys
sense veure’s. L’última vegada
que es van veure en tenien 24 i
estaven enamorats de la mateixa
dona. No oblidaran un parell de
coses. La Rosa, resseguint amb
les mans un piano imaginari en
plena Polonesa fantasia de Cho-
pin. La Rosa, amb el seu cabell
blanc, curt, “a l’estil Jean Se-
berg”. Elegant, bonica en la seva
fragilitat. Commovedora.
Pocs personatges, una butaca

florentina, un gerro d’orquídies i

unes copes d’absenta. L’atmosfe-
ra idònia per a “L’última troba-
da”, de Sándor Márai, l’obra que
ens regala una extraordinària fei-
na d’Abel Folk i la recuperació de
RosaNovell com a actriu. El trac-
tament contra un càncer de pul-
mó l’ha deixada cega però ha fre-
nat lamalaltia. Avui és undia difí-
cil. La lumbàlgia la torna a ata-
car, les temperatures baixen i
d’aquí a una hora ha de pujar a
l’escenari. “No sé comho aconse-
guiré, però ho faré”.

Si ara jo portés barret me’l
trauria davant de vostè.
Això és elmillor de tot aquest em-
bolic: la gent et diu unes coses
tan maques! Bé, la gent sempre
m’ha estimat, ha estat la profes-
sió la que no m’ha estimat.

Per què ho diu, això?
Perquè en la professió he passat
temporadesmolt dures. Sense fei-
na, sense propostes. Quan et
qüestiones: a veure, de què t’han
servit tants anys? Ja m’ho deia
Terenci Moix: “Rosa, en teatre
tot són capelletes, tot”.

Vostè tenia una personalitat
molt especial. Per a alguns, di-
fícil. Diria que entre extraver-
tida i abassegadora.
Sempre deia el que pensava. Ai-
xò és cert. O intentava pactar: “A
veure, això jo no ho tinc gaire
clar, m’has de convèncer”. Fatal.

La determinació no agrada.
Gens ni mica. Així que, al final,
després de tanta pallissa optes
per callar. Jo, sap?, venia de la fa-
cultat, era una noia jove i lliure.

Que va cursar Filologia.
I la vaig acabar! Allà, a la universi-
tat, és on em van ensenyar que es
podia discutir, parlar, dir noble-
ment i en veu alta el que pensa-
va... I jo em vaig creure que el
món era així! Fixi’s, que ingènua.

La quantitat d’amor que està
rebent aquests dies ha estat un
gest inesperat?
Molt més enllà de l’imaginable.
Dels teus ja t’ho esperes. Però tan-
ta gent del carrer, que s’emocio-
nen... M’ha ajudat. Jo no sóc un
manual d’autoajuda, no puc dir-li
a cap altremalalt com superar un
càncer. Prou feina tinc amb mi.

Gran Sándor Márai. Sap que
s’han esgotat les existències de
L’última trobada en algunes lli-
breries?
Això m’han dit! Almenys que
comprin llibres... Jo ja havia fet
d’ell La dóna justa. Una mera-
vella. Les seves paraules entren
directe al cor de l’espectador,
però directe eh? Quines frases...

Per exemple: “Al final, l’únic
important de la vida és el que et
queda penjat al cor”.
I així és. A mi em queda, per
exemple, el record de persones
quem’hanmarcat. DeGeorge La-
vaudant a Ariel García Valdés,
passant pel Fabià quan jo era una
cria... i tots els que em deixo i em
renyaran.

Com ha aconseguit memorit-
zar el text sense llegir-ho?Enre-
gistrant-lo?

NÚRIA ESCUR

l’entrevista

“A mi la gent,
el públic, sempre
m’ha estimat,
és la professió la
que no m’ha estimat”

“Això, la
ceguesa, és
moltdur
però seguiré”
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En anglès l’obra de
Sándor Márai es va
traduir com a embers:
brases. Les que que-
den després d’una
relació. Rosa Novell
Clausells (Barcelona,
1953), la Novell –avui
més gran que mai– és
Nini, la dida que es
cuida de l’Henrik.
Abel Folk li va

oferir al paper abans
que aparegués la ce-
guesa. Després la Ro-
sa li va comunicar la
necessitat de substi-
tuir-la. Abel va dema-
nar-li que s’assegués:
“A veure, Rosa, tu
continues sent actriu,
oi? Doncs jo et vull
aquí”.
Parla lentament,

amb cadència, com
sempre; riu, com una
nena, com sempre.
Però no és la mateixa,
“Em diuen que ara
sóc millor. Que bo.
Potser sí”. Les seves
mitges negres, texans,
boina francesa. “Ara
tothom em troba les
gràcies”.
Queco Novell, el

seu germà, és el petit
dels cinc. “A més d’un
crac professional és
un bon germà i bona
persona. Estic encan-
tada amb ell, l’estimo
molt i sóc la seva pa-
drina, a més”.

SÁNDOR,
ABELI
QUECO

V
estit fosc impecable
i corbata de llacet
vermella, com el pa-
per lluent que embo-

lica els seus pernils. José Gó-
mez, Joselito, estava radiant
dimarts a la nit: havia reunit a
Pàdua una quarantena de pe-
riodistes d’Espanya i d’Itàlia
per oferir-los un sopar al tries-
trellat Le Calandre, un dels
seus restaurants favorits de tot
el planeta. El seu xef,Massimi-
liano Alajmo, havia acceptat el
repte d’elaborar un menú de-
gustació a base dels seus ibè-
rics i crear un receptari, una
iniciativa que l’any passat va es-
trenar Ferran Adrià i que porta
el nom de Joselito Lab. Alajmo
s’havia aplicat per integrar la
joia de l’ibèric al seumón de ri-
sottos, pasta o polenta. Entre
els aperitius, que van servir en
la cuina, van treure algun plat
amb fins talls de pernil que
s’acabaven al cap de pocs se-
gons que el tallador els lliurés
al cambrer. Ja ho va dir l’exmi-
nistre Arias Cañete quan va

presentar la nova regulació
dels ibèrics (aquesta que con-
fon encara més el consumidor,
amb la seva col·lecció d’etique-
tes de colors) que el pernil és el
primer que vola a les recep-
cions. I a la cuina de l’amable
Alajmo, amb una copa de Dom
Perignon a lamà i el tall de per-
nil a l’altra, la pregunta sonava
com un murmuri: però no era
pecat cuinar el pernil? Somriu
José Gómez, un tipus savi que
es passeja pelmón amb la satis-
facció de mostrar un producte
extraordinari però conscient
que l’ibèric de gla és unminús-
cul gra de sorra al costat d’a-
quest mercat immens dels per-
nils italians que es mengen el
món. Sap, millor que ningú,
que en altres latitudsmoltsmi-
ren aquesta pota que ell ja ven
a 55 països (des d’aquest mes
per fi als Estats Units), amb el
desconcert de qui no sap ni per
a què serveix. I que la interven-
ció dels xefs pot fer-los desco-
brir que la joia, a més de ben
curiosa, és comestible.

Colòmbia ha estat el
país de Llatinoamèrica
que més m’ha sorprès
els últims anys. Juan
Manuel Barrientos re-
presenta tota la tradi-
ció, el coneixement i
l’energia per perseguir
els somnis. Xef delicat i
estudiós, ha begut en
l’acadèmic de la cuina
europea i de l’espanyola
ha après la llibertat crea-
tiva i la precisió tècnica.
A les seves dues cases
(Bogotà i Medellín) con-
vida a seguir les estre-
lles i assolir-les.

disparar a la diana del cor”
DAVID AIROB

Jo tenia molta memòria visual.
Per aprendre’m el paper primer
m’escrivia tot el text, sencer. A
mà i amb ploma. Escriure les pa-
raules, visualitzar-les, m’ajudava
a ficar-les dins del meu cervell.

En això la deu entendre per-
fectament la seva parella.
Totalment, ell sempre escriu els
seus originals a mà, encara. Ara
jo he hagut de canviar la meva
tècnica. Vaig demanar ajuda a
una íntima amiga, actriu, ella ho
va enregistrar i jo vaig anar escol-
tant i repetint.

Creu de Sant Jordi, premi
Margarida Xirgu... per a què?
En elmeu cas, per a lameva vani-
tat. M’agrada molt que em donin
premis i m’han fet molt feliç. Ac-
cepto petits reptes i els advertei-
xo: “Sóc el que ara veieu, si no us
serveixo em retiro”.

Com treballar l’espai, da-
munt un escenari, si no veus el
que t’envolta?
Ha estat difícil. Una cosa és el
que t’expliquen que hi ha i una
altra el que sents, i el que sents és
que ets allà al mig, perduda en el
no-res. Tenim públic al davant i
al darrere. Això em desorientava.
He hagut d’aprendre a ubicar-
me en el que no veig.

Percep demanera diferent la
presència del públic?
Sí, en sento la respiració, l’atmos-
feres, els silencis, tot es fa molt
més gran. Amb les ovacions no

s’imagina el que em passa per
dins...M’emocionomolt, de vega-
des algú em va dient: “Rosa,
s’han posat dempeus”.

Potser la gent li està agraint
la feina de tants anys.
Sí, és la primera vegada en la vida
que noto aquesta sensació. En
aquest ofici ets mag: apareixes i
desapareixes.

Recorda la primera vegada
que va pujar a un escenari, el
1974, amb Les Troianes?
Sí senyora... bé, ja hi havia pujat
als quatre. Però, sí, aquest va ser
el meu debut oficial. Vaig fer
d’Hècuba, una dona amb 14 fills a
qui n’hi maten no sé quants... Em
va afectar profundament. Tot el
dia pensava que la vida era un
destí desgraciat. Fins als 30 anys
no em vaig treure de sobre
aquest sentit tràgic de la vida que
havia quedat incrustat en mi.

Tenim tendència a compli-
car-nos.
Sí, a mi la vida em marcava una
cosamolt fàcil i jo em vaig entos-
sudir a fer-ne una altra. M’ho
han fet pagar. Estudiava, tenia
una feina, vaig passar unes oposi-
cions, vaig ser funcionària de la
corporació.Molt abans dels tren-
ta ja tenia elmeu despatx. Però jo
vaig decidir començar aquesta vi-
da autònoma, salvatge...

Dependre és el pitjor?
Absolutament. Dependre d’algú
que t’ajudi a banyar-te, vestir-te...
ara tinc una assistenta que m’es-
cull la roba segons lesmeves indica-
cions. Estic molt prima, ja ho veu,
volen que mengi i no tinc gana.

Deu haver enamorat un
munt d’homes.
No ho sé, jo he tingut alguns ho-
mes –tampoc tants– i tots han es-
tat molt macos, intel·ligents, vaig
tenir sort. Insisteixo que sóc
molt tímida. I en amor vaig anar
aprenent a poc a poc. Però m’ho
creia tant, anava tan al fons, que
quan s’acabava l’aventura ho vi-
via comundrama, un tràngol hor-
rorós... Ho havia donat tot! Lliu-
rava tota la meva artilleria!

S’ha quedat amb un cavaller,
Eduardo Mendoza. Vostè, a
l’obra, és Nini, qui es cuida del
protagonista. En la vida, és ell.
Doncs sí. Jo, de vegades, li dic:
“Ho sento, això no havia d’anar
així, era jo qui m’havia de cuidar
de tu”.

Allà està, al peu del canó.
És l’home de la meva vida, el mi-
llor i el millor que m’ha passat.
No n’hi ha cap altre. Bondadós,
intel·ligentíssim, amb un gran
sentit de l’humor... i mésmaco en-
cara que fa trenta anys. Quan
m’anava quedant cega –primer
va ser un ull, després l’altre, dues
setmanes– el mirava i pensava:
“Vull recordar com ets”.

Hauria volgut tenir fills?
Sí,molt. Però les coses no quadra-
ven: quan no podia volia, quan
volia no era el moment o la per-
sona... M’he dedicat intensament
a la meva professió, tenir fills
tampoc és garantia de felicitat.

Vostè reinterpreta gestual-
ment la Polonesa fantasia de
Chopin. És cert que la ceguesa
intensifica altres sentits?
La vaig sentir a casa i vaig dir: “Ai-
xò què és?”. L’Eduardo la conei-
xia. Jo vaig estudiar violí, dels 7 a
12 anys. Ara aflora tot: la música,
l’oïda –ho sento tot, amplificat,
millor que abans– i el tacte. Són
els meus ulls. Això, la ceguesa, és
molt dur, però seguiré...

Quan va aparèixer li va dir a
una amiga que “el teatremata”.
I ella em va contestar: “Però el
teatre et tornarà a la vida”. Els
meus amics m’empenyen, m’em-
penyen... Ara toco molt! Jo era
afectuosa però tenia barreres per
demostrar-ho, des que no hi veig
abraço, s’ha desbloquejat tot! Ara
em llevo cada dia i penso: “Tot es-
tà igual, no hi veig, però sóc aquí,
viva, així que amunt!”.

Aprendrà a llegir en braille?
No ho sé, encara nom’hi poso. Ja
en tinc prou, de moment, m’es-
tan ensenyant a utilitzar elmòbil.
Que difícil! Ara aquesta obra, ara
un documental de la meva vida...
que emdeixin anar tancant calai-
xets per ordre.

Sabia que era tan valenta?
No. Bé, en la vida he tingut mo-
ments de gran coratge, he passat
coses fortes, això és cert.

I les va saltar.
Sí, però ara m’han posat una tan-
ca pitjor que la de Melilla. He
après a mirar dins meu. I no ho
sé, suposo que alguna cosa bona
hi deu haver, en això... alguna
compensació final.

El Cielo
Zona G. Calle 70 4-47. Bogotà i
Zona Rosa Calle 40 10A22.
Medellín. Colòmbia

QUIQUE
DACOSTA

Massimiliano Alajmo i José Gómez en Le Calandre (Pàdua)
JOSELITO.LAB

“Des que no hi veig, abraço. Em llevo cada
dia i penso: tot està igual, no hi veig, però
encara estic aquí i viva, així que endavant!”

Ensenyar lapota

XEF DEL RESTAURANT QUIQUE
DACOSTA (DÉNIA)

el gust és meu
CRISTINA JOLONCH

una taula per a...


