
Els seus pares es van trobar fent
teatre pels escenaris manresans.
Amb uns quants amics van crear
l'Agrupació Teatral Manresana, de
la qual el seu pare, Joan Llort, era
el director. «Però a mi, de petit, no
m'agradava gens. Em ficava als
camerinos i veure la gent disfres-
sada, amb aquella olor de màstic,
em semblava esperpèntic. L'olor de
màstic me l'he quedat tota la vida.
Però en canvi, un any que la meva
germana Imma actuava a la Inno-
centada i cantava Jim, amb Manel
Camp, vaig anar a veure totes les
funcions. Per un instant em vaig
preguntar: què faig aquí si no m'a-
grada el teatre? Al batxillerat, des-
prés de moltes negatives, vaig ac-
ceptar intervenir en una obra cò-
mica, i la gent es posava dreta per
aplaudir-me. Jo no entenia res!
Més endavant el pare em va pro-
posar un paper petit a L'hereu i la
forastera. Només deia una frase: ‘el
jutge té raó, el jutge hi toca’. Als as-
saigs vam haver de repetir set ve-
gades! Més tard em va donar el pa-
per de galant a L'amor viu a dis-
pesa, i després, l'Eudald de La co-
rona d'espines. I allò va ser l'arren-
cada. Guanyava premis i venia al-
gun rapsode a explicar-me com ha-
via de dir el vers d'en Sagarra».

Vostè no s'havia adonat que
era molt expressiu, que tenia
unes faccions expressives i una
veu molt adient per al teatre?

La veu em ve del pare. Però
som set germans, i ningú més s'hi
dedica. El verí del teatre em va aga-
far, però no perquè fos més o
menys expressiu o histriònic: feia
les coses com em sortien. Però és
cert que quan em deixo anar sur-
ten expressions per tot arreu. Vaig
estar amb els grups Setrill i Teiatru
fent cercaviles i carrer, i llavors
tens el públic a mig metre: o te'l
menges o se't menja, no hi ha ter-
me mitjà. Això em va anar molt bé. 

Abans de decidir que li agra-
dava i s'hi dedicaria, què havia

pensat que volia ser?
Per ADN de l'avi matern m'a-

gradaven molt els avions. Potser
hauria estat pilot. El cert és que la
veu em va aparèixer de seguida, i
em deien: l'has d'aprofitar. Però jo
responia: no em parleu de la veu,
que un dia pot fallar. Si no tens al-
tres eines, la veu sola no funciona. 

És una veu molt característica.
Si fa no fa està en el mateix re-

gistre que les dels meus germans.
També és cert que jo l'he treballa-
da i ells no han hagut de fer-ho. L'he
de saber col·locar, impostar, cuidar-
la. No he fumat mai, per exemple.
Si la cuides, agafa una ressonància.

Es va matricular a l'Institut del
Teatre. Això era obrir-se al món.

L'Institut, segons com t'agafa, et
va a la contra, perquè et trobes amb
una quantitat d'informació que
potser no saps processar, i amb tot
de gent de procedència molt di-
versa. Ens hi vam trobar gent com
en Marc Martínez, en David Bagès,

l'Ariadna Gil, que érem una mica
gamberros, tots plegats. Va venir
l'Albert Boadella a fer proves, i
vaig arribar bastant enllà en la se-
lecció... Però van començar a sor-
tir molts bolos a Setrill i ja no po-
dia anar cada dia a classe. Això em
va distanciar de l'Institut. En can-
vi, un dia amb Teiatru vam fer
Càsting, que a  més a més va ser la
segona Innocentada que vaig di-
rigir. Jo imitava en Flotats. Va venir-
la a veure un amic de Barcelona
que treballava en una empresa de
producció, van gravar un vídeo i el
va presentar. Resulta que justa-
ment necessitaven algú que imités
en Flotats, i em van cridar. Era per
una obra titulada Catalans salvat-
ges que es va estrenar a Valls, i des-
prés de l'estrena, tornant cap a
casa amb el cotxe, vaig dir: això és
el que jo vull ser. Actor. M'és igual
l'obra de teatre. Estar dalt de l'es-
cenari, transmetent coses. Fins
llavors no ho tenia clar, només

provava, experimentava. Però
aquella nit vaig estar-ne segur. I des
de llavors he anat fent tota mena
d'obres.

Ha estat actor, però també di-
rector, i lletrista.

Una cosa porta l'altra. Molts
companys actors diuen: jo mai no
seria director. Però quan tens ganes
d'explicar una cosa, una història
que no té res a veure amb la feina
d'actor, i penses que t'agradaria ex-
plicar-la així i aixà, sense saber-ho
agafes el rol de director. I transmets
aquestes inquietuds a una colla
d'actors i actrius que les recullen i
amplifiquen a dalt d'un escenari.
Són els actors els que fan que les
coses funcionin. El director pot
ajudar molt, pot donar molta o
poca informació, però quan s'alça
el teló el que defensa el projecte és
l'actor. Si hi ha bona comunió,
l'actor amplifica extraordinària-
ment allò que li ha dit el director.
I una mala direcció pot fer que un
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Enric Llort Alegre
Actor, director, guionista. Els seus pares feien teatre, i ell en va acabar fent malgrat que de petit va agafar mania a l’olor del màstic, la pega amb
què els actors enganxaven barbes i bigotis postissos. Aquest manresà de 51 anys establert a Navarcles, que va començar provant i va tenir la
seva epifania conduint de matinada cap a casa després d’una estrena teatral a Valls, ha actuat, ha dirigit i ha escrit guions i cançons de musical

Tothom té el que es mereix?
Qui sóc jo per dir-ho?
Millor qualitat, pitjor defecte?
La paciència. I els estirabots

que em surten de vegades.
Quina part del seu cos li agra-

da menys?
Els peus.
Quants diners són un bon sou?
No em ve cap xifra, però em fot

que algú hagi de demanar al-

moina.
Quin llibre li hauria agradat

escriure?
L'home que plantava arbres, de

Jean Giono
Una obra d’art?
El Messies, de Händel, cantat en

directe.
En què es considera expert?
En res.
Déu existeix?

M'agradaria pensar que sí.
Què s’hauria d’inventar?
La no necessitat de res.
Quin personatge històric o

de ficció convidaria a sopar?
Charlie Rivel.
Un mite eròtic?
No sóc gaire mitòman.
Acabi la frase: la vida és...
Ara.
La gent, per naturalesa, és

bona, dolenta o regular?
La gent, per naturalesa, sim-

plement «és». Això de bo, dolent
o regular són paràmetres que els
posem nosaltres.

Tres ingredients del paradís?
Adam, Eva i la poma, oi? És a

dir: qualsevol lloc amb la meva
dona i els meus fills.

Un lema per a la seva vida?
Avui és un bon dia per viure'l.
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ELS 4 CANTONS

INSEPARABLES

LA FAMÍLIA AL CANELL.
«Aquesta polsera me la va regalar
la meva dona, i com que per la meva
feina estic tants dies fora de casa,
abans de sortir a l'escenari li faig un
petó. És com si li fes a ella i als fills.
El teatre apassiona tant que et fa
fer coses, com estar lluny de casa,
doloroses per a tu i per als teus». 



MANRESA

Xavier Domènech

«Teatre és transmetre emocions perquè te 
les tornin; això és treballar a la corda fluixa»

 LA CONVERSA
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DG
Viure diumenge

GASTRONOMIA
De Rússia, amb amor i caviar
Les aportacions russes a la gastronomia occidental són considerables, començant per
l’ensalada russa. Va ser creada el 1860 pel cuiner belga francòfon Lucien Olivier 19

VIURE AMB ESTIL
Canvi de pell a la primavera
L’ant i la napa prenen el relleu de les peces de pèl que, lluny d’acomiadar-se de les
passarel·les, protagonitzaran una tornada estel·lar a la tardor 18



actor es carregui una bona obra. 
Ha estat als dos costats: actuant

i dirigint. 
Sempre he tingut clar, i més

com més he treballat amb bons di-
rectors, que si no hi ha respecte no
funciona res. Ja pots ser el millor di-
rector o el millor actor del món. Hi
ha d'haver respecte des dels dos
costats, ha de ser una simbiosi, sa-
bent que tots dos es poden aportar
molt l'un a l'altre i que el que apor-
tin els tornarà amplificat. A partir
del respecte, això és molt fàcil.
Però a partir dels estatus, o dels di-
vismes, és molt difícil. Jo m'he dis-
cutit amb algun director per un
tema de respecte. 

Els profans sentim a parlar de
grans directors.

Jo he treballat amb Josep Maria
Pou, com a ajudant de direcció. Te-
nia fama de molt dur, de crits i es-
broncades. Però no he treballat
amb ningú tan bé com amb ell. És
veritat que si ell va a cent tu has d'a-
nar a cent u, i que quan et dema-
na una cosa tu ja la hi estàs donant
perquè t'has d'anticipar. Jo no li he
vist una manca de respecte cap a
ningú. Però busca l'excel·lència, i
t'ho diu, i això provoca un estat de
tensió. Alhora, t'envia molta in-
formació. En canvi, he vist directors
que no tenien aquesta fama d'es-
broncadors, i la seva direcció era
una olla de grills. 

En Pou també és actor, i bo. 
Quan estava a l'Institut del Tea-

tre, un dia va venir en Mario Gas,
que acabava de dirigir La Ronda al
Romea. Un alumne de direcció va
preguntar-li: què cal per ser un
bon director? I ell va respondre:

abans de ser director has de ser ac-
tor, has d'haver gaudit i patit a les
ordres d'un director, perquè així sa-
bràs quines eines pots fer servir,
què el pot afectar. Els que estudià-
vem per actors ens vam posar a
aplaudir. L'actor és una persona in-
segura per naturalesa, emocional-
ment no gaire estable, que treballa
amb uns instruments que són el
seu cos i la seva emoció. Treballar
amb l'emoció dels altres és com-
plicat. Però quan funciona, quan tot
conflueix, és màgic i la pell se't posa
de gallina, perquè el que havies
pensat ha arribat. 

Ha estat lletrista i guionista.
Les inquietuds que tens com a

director et poden portar a escriu-
re, perquè trobes una idea, un re-
lat, una novel·la, que t'agradaria
portar a l'escenari. I vas fent proves
i vas millorant l'estil. Jo he escrit for-
ça per a esdeveniments, com ara la
gala dels 25 anys de Catalunya Rà-
dio al Teatre Nacional, que també
vaig dirigir. La va produir Focus,
amb qui he treballat per a altres es-
deveniments. I un dia em truquen
de Focus i em diuen: coneixes Ge-
ronimo Stilton? Dic: com tothom
que té nens a casa. Diu: en tenim
els drets. Me n'escriuries una his-
tòria i unes cançons? I m'hi vaig po-
sar. No era la primera vegada que
escrivia per a una obra musical, ja
hi tenia un cert hàbit. I la veritat és
que m'agrada.

Saber actuar, dirigir i escriure

deu fer que tingui més eines per
trampejar els moments de crisi.

Sí, però la crisi és tan bèstia que
saber fer tot això no és garantia de
res. Tot plegat ha fet molt mal: el
21% d'IVA, la davallada en la ca-
pacitat de risc –ara s'ho pensen
molt més abans d'engegar una
producció...

Han baixat les subvencions i els
pressupostos institucionals...

Abans ja no tenies la vareta mà-
gica, però ara encara menys. Par-
laves amb productors i directors i
et deien: els mateixos actors, els
mateixos escenògrafs, la mateixa
producció que està sent un èxit, els
poso a fer una obra diferent, i pot
ser un fracàs. Per què? No ho saps.
I si abans no se sabia, ara encara
menys. Miri: vaig estar actuant a La
extraña pareja amb Paco Morán i
Joan Pera, i amb aquests dos pro-
tagonistes va durar cinc anys. Ara,
amb Antonio Dechent en lloc de
Paco Morán, ha durat uns mesos.
Hi ha gent que ha vist els dos i diu:
no desmereix. Però aquella sim-
biosi...

Aquella simbiosi era el que do-
nava una personalitat determi-
nada a la funció.

Però continuem parlant d'una
gran comèdia d'un gran autor. Què
està passant? És la crisi, és la por,
són els preus? En resum: que fins
i tot si pots actuar, dirigir i escriu-
re, costa molt, i a sota dels que ve-
iem que van treballant hi ha un

munt de gent que no veu ningú i de
la qual no es parla, i que ho passa
malament. 

Música no n'hi posa?
No, però m'emociona i en els

musicals m'ho he passat molt bé.
I em causen molt respecte, perquè
s'ha d'actuar, cantar i fins i tot se-
guir una coreografia. Cantant em
defenso, no em considero un can-
tant sinó un actor que canta, des
que vaig començar amb Dràcula.

És una persona que fa plans?
Jo crec que la vida és ara, i això

ho veus més clar com més gran et
fas. Vull viure d'això, evidentment,
i vaig travessant la selva amb el
matxet. Me n'he anat sortint, però
ha estat dur i pot ser-ho més. Tot
plegat està fent uns canvis molt es-
tranys. Potser estàvem molt acos-
tumats a treballar gràcies a les
subvencions, però al que no se
n'ha refiat mai tampoc no li ho po-
sen gens fàcil. Espectacles de qua-
tre persones ja són una macro-
producció. I s'ha acabat anar a
caixet, tothom proposa anar a ta-
quillatge. Potser dramatitzo, però
m'estimo més tocar de peus a ter-
ra, saber que és un ofici dur que
m'apassiona i al qual tinc un gran
respecte. Tant, que si hagués de re-
baixar gaire els plantejaments m'es-
timaria més anar a conrear patates.
El teatre treballa a partir de senti-
ments i emocions, i el que fas és
transmetre'ls i que te'ls tornin; això
és treballar a la corda fluixa. 
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 LA CONVERSA

Intèrpret i director, Llort avisa que «l’actor és una persona insegura per naturalesa, emocionalment no gaire estable, que treballa amb uns instruments que són el seu cos i la seva emoció»

REPORTATGE GRÀFIC DE MIREIA ARSO

SIS FRASES

De petit no m'agradava el
teatre. Els camerinos, amb la

gent disfressada i l’olor de màstic,
em semblaven esperpèntics»

A les cercaviles i al teatre de
carrer tens el públic a mig

metre: o te'l menges o se't menja,
no hi ha terme mitjà»

Una nit d'estrena a Valls vaig
dir: això és el que jo vull ser.

Transmetre coses des de l'escenari.
Aquella nit vaig estar-ne segur»   

A sota dels que veiem que
van treballant hi ha un munt

de gent que no es veu, de la qual no
es parla, i que ho passa malament»

Quan funciona, quan tot
conflueix, és màgic i la pell

se't posa de gallina, perquè allò que
havies pensat arriba al públic»

Ja pots ser el millor director 
o el millor actor del món, 

que si no hi ha respecte des dels
dos costats, no funciona res»
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«
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'avui en vuit farà exactament 150 anys del
naixement de Carme Karr, una feminista
catalana de primera hora. De pare francoa-
lemany i mare italiana, Karr va exercir de

periodista i escriptora, utilitzant preferentment el cata-
là, llengua que no havia après a l'escola ni era la fami-
liar. Integrada a la vida i la cultura del país, Karr (de plo-
ma fàcil i bona oratòria, segons explicava un dia el seu
nét Josep M. Ainaud de Lasarte) va dedicar-se de ple a
la lluita pels drets de la dona. Des de les pàgines de la
revista Feminal, fundada i dirigida per ella mateixa, la
impulsora del Comitè Femení Pacifista de Catalunya i
d'Acció Femenina va reivindicar per escrit i en confe-
rències el dret de les dones a votar, a disposar del ma-
teix accés a l'ensenyament i a la cultura que els homes,
a un tracte laboral equivalent i a ser plenament autòno-
mes. 
Autònoma com era, va interessar-se sempre per la polí-
tica, però va preferir l'activisme social i cultural al polí-
tic. «Ja ho fan prou malament els homes -deia-, que ens
hi haguem d'afegir nosaltres».  Per a ella,  la igualtat s'a-
conseguiria no solament reformant les lleis, sinó ele-
vant el nivell cultural de les dones, com a premissa de
la llibertat i la superació dels prejudicis. Com a dona de
cultura, va escriure narracions i contes infantils, a més
a més de compondre un munt de partitures vocals i
instrumentals.
Els desastres de la guerra civil van endur-se'n riu avall
anys de lluita i il·lusions. Defensà i buscà acolliment a
escriptors perseguits i amenaçats. En morir, el 1943,
mantenia encara ben viva l'esperança d'assistir al
triomf de les democràcies i a la caiguda dels totalitaris-
mes, començant pel de Franco.
Ben a prop de Manresa, a la presó dels Lledoners, hi ha
una escola que també ha fet seus els
valors de la cultura, la igualtat, la dig-
nitat i la solidaritat entre les persones.
Una escola que es diu, i no pas per ca-
sualitat,  Carme Karr.  

D

LA LECTURA DEL DIUMENGE

o sovint faig cara de pòquer. Cara
d’entendre-ho tot. Cara de saber
exactament per on van les coses.
Però no és així. Sovint, quasi sem-

pre, no entenc res. Aquí els deixo amb coses
que m’han xocat. Paraules que m’han cridat
l’atenció o coses que no he entès:
Que un sindicat d’ultradreta es digui «manos
limpias». Que Laporta –o qualsevol ciutadà
anònim– no pugui declarar en català en un
jutjat a Barcelona sense que sigui mèrit ni no-
tícia. Que el cartell del Carnaval de Solsona
sigui fals. No tenir-ne ni cinc, Ferrusola dixit.
Caloret, Rita dixit. Del «què em passa, doc-
tor?», a Balsareny han passat al «què li passa,
doctor?». Una plaça plena de gent, veïns, pa-
cients... de Balsareny manifestant-se a favor
del «seu» doctor de capçalera és una estampa
pública que diu molt, molt, del doctor Cañe-
llas. I que quan l’ICS s’explica no aclareix ga-
ire el que diu que passa. I això no diu gaire,
gens ni mica de bo a favor de l’ICS. Es troba

bé, doctor? Quan ho necessiti passi per
casa que el cuidarem! Les piulades de
Duran i Lleida. Ja no sé si va favor o en
contra. Escoltar el regidor xenòfob de
Plataforma per Catalunya parlar al

ple de l’Ajuntament. Penós. És fàcil, si no se’ls
vota no hi tornaran a ser. Gallina de piel, Déu
dixit. Diuen, diuen, diuen. El dia que vaig
descobrir que Gürtel  vol dir corretja. I que el
tal Correa és un pajaru. I darrere seu, una
bandada. Veure Bárcenas a Vaquèira es-
quiant amb el nostre permís. Escoltar Mario
Conde amb gomina i parlant en català a Ma-
llorca. La peneta que fa que els ducs s’hagin
hagut de vendre el palauet de Pedralbes.  Que
Endesa talli la llum sense avisar en un bloc de
la Sareb a Manresa ocupat i ple de famílies i
nens. Entre ells, un nadó. Com havíemque-
dat?  A Manresa, 10 candidats a alcalde, per
ara. No cabran a la foto. A veure què diran.
Potser parlaran molt i no diran res.  Parlar
molt d’autoestima a Manresa. Parlar-ne mas-
sa. Practicar-la poc. No saber què dir d’Iber-
postah. Mirar-se el runam de Sallent i no sa-
ber què dir. Veure tirar-se els plats pel cap a la
Paeria de Lleida. Saber que un manresà ha fet

una aplicació d’una sopa de lletres que ja
s’han decarregat 35 milions de vegades. Pot-
ser me l’he trobat pel carrer i no sé qui és. Sa-
ber que a Nova York es vol salvar una munta-
nya que es diu Manresa. Què esperem per
donar-hi un cop de mà? Saber que la C-55, fi-
nalment, deixarà de ser una carretera perillo-
sa per passar a ser, definitivament, només
una ratera. I tothom hi està d’acord? Saber
que al fundador de Facebook li agrada –molt–
el pernil. Doncs que faci like. Nosaltres en
mengem, cada dia. I acabo amb la cosa que,
darrerament, ha torbat la meva vida: diven-
dres, vigília de la Llum. Enmig de la gran en-
cesa d’espelmes se m’atansa una dona. Gua-
pa. Russa, diria. Em demana, si us plau, que li
expliqui què passa. Jo, mirant-la als ulls, em
poso el vestit de manresà i li narro amb tota
mena de detalls el miracle de la Llum. Sem-
pre va bé tenir una mica d’erudició a punt.
Ella queda fascinada, ho veig en els seus ulls
que li brillen com la llum.  Li agrada molt el
que li acabo d’explicar. Em mira, se m’apropa
més i…  (… i és una llàstima que no tingui
més espai per explicar-los el final de l’esce-
na). Un consell. Aprenguin-se bé el miracle
de la Llum, els pot sortir a compte.

J

Pep
Garcia

PROMOTOR I GESTOR CULTURAL
pep@lageneralsl.com 

@peplageneral
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Jordi Estrada
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DESCANSOS DOMINICALS

Coses que
m’han passat

pel cap. 
No és culpa

meva. 
Ni seva

«A Manresa, 10 candidats a alcalde, per ara.
No cabran a la foto. Potser parlaran molt i no
diran res. Parlar molt d’autoestima a
Manresa. Parlar-ne massa. Practicar-la poc» 

GIRANT LA RODA
Andròmines de fira que
embadaleixen els petits de
casa, tant si s’arrosseguen
com si es fan rodar, tan
entretingudes com plàstiques.
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