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Sergi Belbel, en què interpretava 
Romy Schneider, li van valdre el Pre-
mi Nacional d’Interpretació el 1988. 
Després vindrien tres obres que, per 
a la crítica, la situarien al cim: Restau-
ració, d’Eduardo Mendoza (1990); La 
Senyora Florentina i el seu amor Ho-
mer, de Mercè Rodoreda (1995), i, so-
bretot, La nit de Molly Bloom (2000), 
un monòleg a partir de l’Ulisses de 
Joyce de José Sanchis Sinisterra, que 
ja l’havia convertit en una memora-
ble Winnie a Oh, els bons dies! 

No calia parlar-ne més: Rosa No-
vell ja era la Novell i ho demostrava 
a cada nova ocasió, en mans de Ma-
rio Gas, Georges Lavaudant, Josep 
Maria M. Mestres o Ricard Salvat (al 
rodorerià Un dia. Mirall trencat). La 
seva presència i tècnica vocal, i una 
vasta cultura, la feien una gran rapso-
da. Va recitar des d’Espriu fins a Ma-
ragall, des de Sagarra fins a l’epistola-
ri Toldrà-Clausells (el seu avi), al cos-
tat del seu germà, Queco Novell. 

 
Somnis per complicar-se la vida 
Però Novell no en tenia prou sent 
bona actriu. “Un es complica la vi-
da per realitzar-se: un artista ha 
d’anar sempre més endavant, mai 
ha d’estar content amb el que té, 
sempre ha de voler ser millor”. El 
1997 es va llançar a la direcció amb 
obres de Guimerà i Brossa, i després 
autors universals com Molière, Ra-
cine, Beckett, Pinter. La literatura 
d’alta volada era la matèria primera.  

I, esclar, Eduardo Mendoza. “Tre-
ballar junts és una manera d’estar 
junts”, explicava Novell. Una mostra 
més que, per a ella, feina era sinònim 
de vida. A vegades lamentava haver-
s’ho jugat tot a una carta i, per exem-
ple, no haver tingut fills. Mendoza li 
va regalar Restauració i li va adap-
tar La dona justa de Sándor Márai 
(2010), un autor pel qual sentia de-
voció i que repetiria a L’última troba-
da. “Mercè Rodoreda i Sándor Márai 
són dels pocs escriptors que tenen 

l’habilitat d’arribar al cor directe. La 
paraula és com un dard”, deia. Novell 
també va dirigir Greus qüestions 
(2004) i Sin noticias de Gurb (2006). 
L’últim text que Mendoza li va es-
criure, sobre la Transició, es va es-
trenar al Círcol Maldà el 2012.  

Malgrat el seu bagatge i renom, a 
Novell no li resultava fàcil aixecar ca-
da nou projecte. “M’he passat la vi-
da lluitant per aconseguir les coses, 
res no m’ha vingut donat. Envejo la 
gent que té aquesta sort, però és cert 
que també m’hi he acostumat”. Deia, 
convençuda, que el teatre l’hi havia 
donat tot però també l’hi havia pres 
tot, fins i tot referint-se a l’origen de 
la seva malaltia, que atribuïa a angoi-
xes professionals. La realitat és que 
va notar el primer dolor al pit en un 
camerino al Lliure, va dirigir La his-
tòria d’un soldat, de Stravinski, al 
Festival de Pollença quan ja estava 
en tractament i va mantenir-se a l’es-
cenari fins que va resistir.  

Així com al teatre va poder explo-
tar poc la vis còmica, malgrat el seu 
sentit de l’humor, el cinema tampoc 
no va explotar-la prou. Les últimes 
pel·lícules van ser Rastres de sàndal, 
de Maria Ripoll, i Stella cadente, de 
Lluís Miñarro. Abans havia treba-
llat amb Ventura Pons (El perquè de 
tot plegat), Bigas Luna (Lola), Jaime 
Camino (El largo invierno), Jesús 
Garay (La banyera) o Jaime Chávar-
ri (El año del diluvio). El seu rostre 
també es va fer popular gràcies a sè-
ries i serials de TV3 –Nissaga de po-
der, Crims, La Mari i El cor de la ciu-
tat, entre d’altres.  

El que no se li van resistir van ser 
els premis. Li encantava rebre’n. 
Notar l’amor, l’admiració. La res-
posta a tant d’esforç. Ho havia viscut 
els últims mesos, en el seu retorn. 
“Us aviso, no em traureu d’aquí!”, 
exclamava al novembre, emociona-
da, als premis Butaca. Rosa Novell 
no es mourà d’aquí: seguirà viva en 
la història del teatre català.e 

01. Rosa Novell 
en un assaig 
d’Un dia, que 
va dirigir 
Ricard Salvat.  
EFE / AMELIA LUZ  

02. L’actriu 
amb Eduardo 
Mendoza, quan 
van presentar 
la versió teatral 
de Sin noticias 
de Gurb (2006) 
ROS RIBAS/TEATRE LLIURE 

03. Amb Lluís 
Homar a 
Coriolà, al TNC 
(2002).  
TONI ALBIR / EFE
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Independència i exigència

Rosa Novell va fer de la independència i 
l’exigència personal i artística el motor 
de la seva vida. Una independència que 

es fa palesa en els espectacles en els quals va 
treballar i en els que va dirigir i una exigència 
irrenunciable que es manifestava en la seva 
feina i en la seva manera d’entendre el món. 
Era una dona que sabia el que volia fer i com 
fer-ho. Per a Rosa Novell l’art del teatre era 
sagrat i, en conseqüència, calia ser estricta, 
rigorosa i entregada. Aquesta defensa del 
que és essencial enfront del que és trivial, del 
que és profund sobre el que és superficial, del 
que és important sobre la banalitat, a fe que 

li va ocasionar alguns problemes en la seva 
exitosa carrera. No era dona que es quedés 
asseguda al costat del telèfon. Dins d’ella bu-
llia la necessitat de participar i aixecar pro-
jectes, sempre vinculats a una literatura dra-
màtica o poesia (com li agradava la poesia!) 
d’alt nivell, ja fos Racine o Brossa, Genet o 
Joyce. Va aconseguir meravelloses creaci-
ons, com aquella Winnie delicada d’Els dies 
feliços fins a l’Agnes d’Un fràgil equi-
libri, fa només quatre anys. Rosa 
Novell, sempre valenta mantenint 
les formes i avançant amb dignitat.

SANTI FONDEVILA 
CRÍTIC TEATRAL

EL BITLLET 
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“Era una persona extraordinària i una actriu 

grandiosa, que estimava el teatre. A més tenia  

una enorme inquietud intel·lectual, estava 

compromesa amb el seu temps. L’etapa de la 

malaltia és una mostra de lluita, voluntat i serenor”

FERRAN MASCARELL
CONSELLER DE CULTURA

“Tenia una personalitat insubornable. Era una 

actriu molt culta i llegida, amb una personalitat i 

una sensibilitat molt fortes, que van fer que 

comencés a destacar des de jove, des del debut 

amb ‘Les troianes’, on la vaig dirigir” 

JOAN LLUÍS BOZZO
DIRECTOR


