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Ha mort Rosa Novell (o quan el
càncer és un company de repartiment
nefast). Fer ‘L'última trobada’ va ser
un acte de valentia digníssim.

Rosa Novell. Quina pena. Eres de
llum i d’aire.

Se ha ido una actriz enorme y una
mujer interesante, RosaNovell. Mi
cariño a su amor, Eduardo Mendoza,
y a mi amigo, Queco Novell.

Irene Montalà Actriu

Estimada, molt estimada Rosa
Novell. Molts records i bons
consells que seran amb mi per
sempre. T’estimo. Bon viatge.

#tuitsdecultura Toni Puntí Periodista culturalMaruja Torres Periodista i escriptora
@tonipunti@MistralS

Julia Otero Periodista
@julia_otero@Irene_montala_

V
a ser al Grec de l’any 76 quan
vaig conèixer la Rosa, fèiemCàn-
tir amunt, càntir avall, pensava
que el cel guanyava i Déu se

n’aprofitava, de l’Abellán, que van dirigir
Pasqual, Planella i Puigcorbé. La Rosa, amb
una llarguíssima cabellera, molt jove, molt,
molt intensa i, sobretot, tots ho vèiem, molt
actriu.

Recordo la seva Masha (La gavina) amb
un vestit negre passejant el dol per la vida.
Hi havia tant demagnetisme a la seva inter-
pretació que mentre ella era a escena em
resultava impossible atendre resmés, lame-
va mirada anava cap a ella resseguint cada
un dels seus petits gestos. Així li agradava
interpretar, bussejant dins de cada perso-
natge fins a trobar-li l’ànima. Quan feia El
balcó, de Genet, que va dirigir Lluís Pasqual
al Lliure, feia d’amant de Francesc
Lucchetti, la meva parella, i a mi llavors em
feia molta ràbia perquè quan ens trobàvem
fora del teatre, que era sovint, es comporta-
va amb ell com si fos realment la seva
amant amant, i és que la Rosa era així, men-
tre assajava s’emportava la feina al carrer, a
casa i allà on fos.

Tots els que l’hem coneguda hem sabut
que sempre li ha agradat estar guapa, fora i
dins de l’escenari, i ho ha sabut aconseguir.

Ha traspassat el seu encant a tots els per-
sonatges que ha interpretat i s’ha preocupat
de cuidar molt l’aspecte, fins i tot en situa-
cions adverses. Fent de Iocasta, el director
va decidir finalment que la dona-mare
d’Èdip seria calba i estaria prenyada; no sé
com s’ho va fer la Rosa, però es va convertir
en una calba prenyada absolutament atrac-
tiva. Com atractives van ser totes les dones
a les quals va donar vida.

Havíem compartit escenari, plató de tele-
visió, vaig dirigir-la a Revolta de bruixes... i
un matí, crec que de l’any 1997, em va tru-
car per dir-me que estava preparantMaria
Rosa, de Guimerà, i em va demanar que li
fes d’ajudant de direcció. A mi m’anava bé
en aquell moment fer una feina que no
m’exigís tota la responsabilitat i ho vaig ac-
ceptar. Va ser un viatge intens, perquè ella
vivia les coses intensament. I vaig poder ser

testimoni privilegiat, des de primera fila,
del seu amor pel teatre, el seu entusiasme,
la seva intel·ligència i el bon gust amb què
ha impregnat les seves posades en escena.

I hem compartit altres moments: de bons
i de dolents, però mai tebis o indiferents.
Riures i també plors, bolos, sopars, aquella
visita a la mesquita de Còrdova… He seguit
sempre la seva feina i en guardo imatges fan-
tàstiques. Ara mateix em ve a la memòria
aquella serventa de Bernhard que a la Sala
Petita del Teatre Nacional planxava cami-
ses i camises d’una manera exquisida
mentre monologava com només ella sabia
fer-ho. I per descomptat, la Molly Bloom
–que vaig dirigir, o només a mitges, perquè
ella tenia molt clar com havia de ser–, xer-
rant i xerrant dins d’un llit, regalant-nos la
seva vitalitat entre elsmillors dels seus som-
riures.

La Rosa, intel·ligent, divertida, encanta-
dora i també, per què no, difícil quan li do-
nava la gana… i sobretot molt glamurosa.
Ella sí que ho sabia ser.

Ara feia temps que no la veia i no he go-
sat anar-la a veure mentre ha estat malalta.
Ha estat la nostra amiga comunaMartaMo-
lins quim’ha parlat sovint de la seva fortale-
sa, la seva valentia i sobretot d’unaRosa dol-
ça i delicada que no ha deixat de lluir el seu
fantàstic sentit de l’humor.

Molts dels que hem compartit algun mo-
ment amb tu avui estem tristos, molt, però
et recordarem amb alegria. Adéu, Rosa.

R
osa Novell, la Novell, la Rosa.
Imatges gravades a la caixa for-
ta de la memòria. Carrer Elisa-
bets, Institut del Teatre. La No-

vell, que ve la Novell. Alumna inquieta,
desassossegada per obrir-se a nous ca-
mins, entreveure horitzons de futur en
una Barcelona estudiantil en plena ebulli-
ció. Anys setanta.Manifestacions reprimi-
desper la policia franquista, debats, assem-
blees, esperances de canvi. S’oloraven, es
palpaven. Recordo la Novell, la fragilitat
de la Novell, les seves llàgrimes adoles-
cents reprimides. Les seves inseguretats
disfressades, emmascarades d’autoritat,
de seguretat, de fortalesa.
Una de les tres actrius amb poder que

més van influir en la meva vida teatral va
ser justamentRosaNovell. No esmento les
altres dues, però va ser amb ella, amb la
Novell, que vam esprémer, entre d’altres,
des de Strinberg a Joan Brossa. Que vam
entrecreuar sensibilitats, ella com a actriu,
jo com a director d’escena. El seu talent, la
seva profunditat intel·lectual, la seva capa-
citat depenetrar en els abismesmés foscos
del personatge, la seva rèplica justa en el
debat creatiu, de vegades incòmoda, provo-
cadora, però sempre, sempre electritzant.
Rosa Novell ha entrat a l’Olimp de les
grans tràgiques del nostre teatre.
Amb ella, amb la Novell, vaig compartir

tempestes emocionals i finíssimes llicènci-
es dignes de la doctrina dels cínics. El seu
sentit de l’humor podia assolir de vegades
inesperats impactes en el centremateix de
la diana emocional. I altres vegades apa-
reixia una Rosa Novell fràgil, permeable,
hipersensible.
RosaNovell, estimadaRosa, amiga, hau-

ràs assolit el cim del respecte, de l’admira-
ció dels que vam conviure professional-

ment amb tu i dels que, milers i milers, es
van sentir abraçats per la teva apassionada
feina coma actriu i comadirectora d’esce-
na i, sobretot, de tots aquells que van com-
partir trossos de la teva vida.
Quaranta anys d’actriu cavalcant dos se-

gles i alhoradosmil anys que vand’Eurípi-
des a Sándor Márai.
Rosa Novell no era actriu que esperés

propostes per interpretar un personatge.

La Novell, com alguns personatges de Pi-
randello, anava a la recerca, a la trobadade
l’autor.Necessitava atrapar textos, lamúsi-
ca dels textos, la paraula, la paraula viva.
Aquella que ens condueix als orígens ma-
teixos de l’home.
Rosa, en la maduresa de la teva vida, en

els precipicis mateixos de la teva vida, has
continuat donant testimoni de grandesa
moral i creativa. Gràcies. Fins aviat!

Somriures
i llàgrimes

Deglamurosaella sí
quesabiaser-ne

A ra fa bastant més de vint anys vaig
anar a Madrid a veure al teatre
María Guerrero la Rosa Novell,

que actuava en una obra d’Agustín Gó-
mezArcos tituladaQueridosmíos, es preci-
so contaros ciertas cosas, que havia dirigit
la Carme Portaceli.
Després de la funció vaig anar a sopar

amb ella i em va passar per primera i úni-
ca vegada a la vida que vaig convertir en
un fet real –absolutament real– una frase
feta que usem en sentit figurat: pixar-se a
sobre de riure.
Quan la Rosa volia seduir un interlocu-

tor no hi havia ningú al món més eficaç
que ella. Les seves armes eren imbatibles:
sentit de l’humor, fina ironia, domini ab-
solut del temps narratiu, anàlisi constant
de les afinitats conquerides... Ja ho he dit:
em vaig pixar a sobre!
Quan la Rosa citava com per casualitat

uns versos que li venien al cap i que recor-
dava amb una precisió quirúrgica, de Sa-
garra, de Carner, de Ferrater, de Papas-
seit... El temps s’aturava, les paraules es-
devenien imatges d’una precisió i d’una
contundència carnal, i ella, que veia en
els teus ulls l’humida conseqüència de la
seva veu, sabia no aturar-se fins a fer re-
lliscar galta avall una emoció impagable.
Ningú ha recitat mai la poesia catalana
com la Rosa Novell.
Avui amb aquesta barreja irreal de llà-

grimes i somriures m’he assegut al piano
de casa i he començat a tocar la polonesa
Fantasia, deChopin. L’he tocat amb el re-
cord dels seus dits acariciant l’aire del tea-
tre Romea i he sabut que això que avui
m’ha passat ja nom’abandonarà mai més,
com la seva Fedra, la seva Cleòpatra o la
seva Senyora Florentina.
Gràcies, Rosa.

L. BARBA és actriu i directora teatral

Lurdes Barba

Lafortalesa
de la fragilitat

H. BONNÍN és director de La Seca-Espai Brossa

Hermann Bonnín

X. ALBERTÍ, director del Teatre Nacional de Catalunya

Xavier Albertí

ROS RIBAS

ELS DIES FELIÇOS. Rosa Novell va estudiar Filologia i es va forjar com a actriu a l’Institut del Teatre. El
1974, amb 21 anys, va debutar a l’escena del teatre independent amb Les troianes d’Eurípides

PILAR AYMERICH

PENÈLOPE. Una de les seves interpretacions més carismàtiques va ser el monòleg La noche de Molly
Bloom (2000), un text de Sanchis Sinisterra a partir de l’Ulisses de Joyce dirigit per Lurdes Barba


