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feliç quan anava a rodar o al teatre. 
Em brillaven els ulls. 

–Ara els deuen brillar a ells, veient-la 
triomfar. ¿S’esperava el Gaudí?
–No esperes mai res. El que m’emo-
ciona és que una noia em digui que 
gràcies a la pel·lícula ha trobat la 
força per buscar els seus orígens. 
Aquest poder de l’art, poder empa-
titzar amb tanta gent, és meravellós 
i dóna sentit al que fas. 

–¿Cine o teatre?
–Tots dos. El teatre és un espai d’apre-
nentatge brutal, sense talls en les 
emocions. Fas tot el trajecte seguit 
amb els personatges. I el cine té tam-
bé la seva màgia. 

–¿Va sovint al teatre?
–Sí, hi vaig molt. He vist El rei Lear. Nú-
ria Espert és un animal. Tothom hau-
ria de beure del seu treball, de la seva 
filosofia. Com escolta, com arrisca, 

com diu les coses amb aquella veritat 
tan profunda. Com més gran, més di-
mensions aportes al personatge; cada 
paraula està plena d’experiència. 

–Vostè va sumant experiències. Ha 
actuat a l’obra Exchange a Los An-
geles. ¿Algun altre repte?
–Va ser una gran aventura, una co-
mèdia en anglès dirigida per Marta 
Gené, que viu allà. També m’agrada 
molt escriure i voldria firmar algun 
guió, relats. Ja vaig fer un curt i vaig 
escriure una tvmovie, i en tinc una al-
tra al calaix. Cada vegada intento dis-
frutar i arriscar més. El meu propò-
sit és sentir-me cada cop més sincera, 
treure’m capes i anar a l’essència. H

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

La protagonista de Rastres de sàndal, 
premiada amb el Gaudí a la millor 
pel·lícula, debuta al Lliure (Espai 
Lliure) amb Joc de miralls. Juan Carlos 
Martel dirigeix un elenc que comple-
ten Eduard Farelo, Jordi Martínez, 
Isabel Rocatti i Elena Tarrats. 

–¿Què la va captivar de l’obra?
–Com explica l’autora la vida de cinc 
personatges que assisteixen a un ta-
ller de teatre en un centre cívic. Sen-
se sortir d’aquesta sala d’assajos, pin-
ta un retrat de la vida irònic, pròxim 
i a la vegada extrem.  A poc a poc els 
personatges es van traient les màsca-
res, fins a arribar a l’essència. 

–Vostè interpreta una actriu.
–Sí, que torna al poble després de 
la seva estada a Madrid. La feina no 
li acaba d’anar bé, va tenir un desa-
mor i, tot i que aparenta ser supera-
legre, amaga molt dolor. 

–L’obra incideix en la dificultat d’ex-
pressar els sentiments. ¿Li passa?
–Jo sóc molt diferent del meu perso-
natge. El que sí que intento és ser tan 
honesta i sincera com puc en cada si-
tuació. És molt cansat portar moltes 
màscares. Com més te’n puguis treu-
re, millor per a un mateix.

–¿Li serveix de teràpia el teatre?
–Com a actor has de connectar amb 
les teves emocions per connectar 
amb les del personatge. Jo no seguei-
xo cap mètode, però crec que cal con-
nectar amb la teva honestedat i amb 
les emocions més pures, i per fer-ho és 
bàsic el que et donen els altres actors. 
M’agrada molt com l’autora planteja 
la vida com un joc; s’ha d’arriscar per 

«Els meus pares  
van ser els meus 
primers aliats. Són 
molt defensors de  
la passió. De fer  
el que et fa feliç» 

poder conèixer-te. El text és un viatge 
d’autoconeixement. Els personatges 
surten a jugar, però hi ha normes que 
han de complir. La vida és així.

–Vostè es va arriscar. Va optar per 
ser actriu quan semblava, amb el 
seu prestigiós pare i la seva mare 
metges, predestinada a la ciència. 
–M’hauria encantat ser científica, 
m’hauria agradat molt. Però l’atzar 
em va portar a la interpretació. Vaig 
acompanyar el meu pare a TV-3 per 
a una entrevista i vaig acabar en un 
càsting per a una sèrie que vaig rodar 
dels 11 als 16 anys. Crec que em vaig 
fer actriu perquè sempre m’han agra-
dat moltes coses i la interpretació et 
permet provar una mica de tot.

–A Rastres de sàndal és científica.
–Sí, i Anna Veiga, a qui conec des de 
petita, em va ensenyar biologia, més 
del que necessitava per al paper. És 
un plaer entrar en altres mons. 

–¿Es penedeix del seu camí?
–No, no. Sempre hi ha temps per es-
tudiar, m’agradaria fer algun mò-
dul científic, però són carreres que 
requereixen molts anys i és difícil 
compaginar-les amb aquesta profes-
sió. Però llegeixo molt. Hi ha alguna 
cosa en mi d’estructura científica, 
des de petita m’interessa molt la vi-
da, entendre-la i descobrir-la. També 
ho faig amb el teatre. En el fons tea-
tre i ciència no estan tan lluny. 

–Explica que els seus pares van 
deixar via lliure al seu desig de ser 
actriu.
–Van ser els primers aliats, perquè 
són superdefensors de la passió, que 
un ha de fer el que el fa feliç cada ma-
tí quan es lleva i ells em veien super-

«Intento treure’m totes les 
màscares i ser sincera» 
AINA CLOTET  L’actriu estrena ‘Joc de miralls’, d’Annie Baker, al Lliure 

JULIO CARBÓ

33 Aina Clotet, al Lliure de Montjuïc, que acull ‘Joc de miralls’.

EL REFERENT MÉS INTERNACIONAL DEL TEATRE CATALÀ

Des de l’audàcia, la innovació i la 
creativitat, La Fura dels Baus ha fir-
mat –i continua fent-ho– algunes 
de les pàgines més memorables del 
teatre català (Jocs Olímpics inclo-
sos), fins a convertir-se en la com-
panyia de més projecció interna-
cional de la península. Tres dèca-
des i mitja d’un viatge apassionant 
que ara volen compartir amb tots. 
Ahir la companyia, representada 
per Pere Tantiñá, va firmar la do-

nació de tots els seus arxius, des del 
1974 fins al 2009, a l’Institut del Te-
atre per a la seva preservació i divul-
gació. Uns 25.000 documents, entre 
ells unes 15.000 fotografies i 500 ví-
deos, i un total de 4.385 registres, 
passaran a formar part del fons del 
Centre de Documentació i Museu 
de les Arts Escèniques (que al maig 
preveu obrir la seva primera expo-
sició permanent), per facilitar la se-
va consulta a investigadors i públic 
en general, en un termini previst de 
tres mesos.  

I. F.
BARCELONA

 «És un xollo que es quedin aquest 
material perquè ens faria molta pe-
na que es deteriorés. Així ens que-
dem tranquils. Estem orgullosos de 
deixar aquest gran volum de docu-
ments, al qual n’anirem afegint d’al-
tres perquè cada any generem uns 
200 documents», va declarar Tan-
tiñá en presència de Salvador Es-
teve, president de la Diputació de 
Barcelona i de la junta de govern de 
l’Institut. Àlex Ollé, un altre dels co-
directors de La Fura, va animar els 
creadors a seguir el seu exemple. 

El llegat de La Fura
La companyia dóna a l’Institut del Teatre els arxius de la seva trajectòria, des 
del 1974 fins al 2009, que inclou 25.000 documents, entre ells 15.000 fotografies

 Tantiñá va aprofitar per llançar 
dards a una societat actual que «en 
pro de la seguretat» està coartant la 
llibertat. «Per desgràcia, ara no po-
dríem fer els espectacles dels nos-

tres inicis. Fer sortir un tio en tanga 
amb una torxa està prohibit. Però ja 
no ens toca a nosaltres sortir en pi-
lotes i enfangar-nos. Els nous ho te-
nen difícil». H

33 Ollé, Tantiñá i Rosa Arnaiz, ahir amb alguns documents donats.
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