
La matriarca de la família que es
reuneix cada any per Sant Fèlix és
una dona que porta per nom Au-
rèlia i de qui l’actriu barcelonina
Marta Angelat n’extreu totes les
arestes a Vilafranca. Un dinar de fes-
ta major. «Encara ara em qüestio-
no algunes coses d’ella», assegura
la intèrpret d’aquest personatge de
ficció que assumeix un rol princi-
pal en el desenvolupament de la tra-
ma.

Li va costar fer seva la persona-
litat de l’Aurèlia o de seguida va
veure per on havia d’anar?

No, de seguida no. Quan vaig lle-
gir el text, em vaig fer moltes pre-
guntes, però vaig parlar molt amb
el Jordi Casanovas, un director que
sap escoltar. El procés va ser fluid
entre nosaltres, però l’Aurèlia és
un personatge complex i em va
exigir temps intentar comprendre
per què fa el que fa.

«Vilafranca» es va estrenar en la
ciutat del mateix nom el 19 de fe-
brer i, des d’aleshores, han actuant
cada setmana a Vic, Granollers,
Sant Cugat del Vallès i Vilade-
cans, abans d’arribar a Manresa.
Canviar d’escenari tan sovint sen-
se el coixí de l’estabilitat que con-
cedeix una estada prèvia i més o
menys llarga en un teatre ha estat
un problema?

És cert que, quan surts de bolos,
ja tens l’espectacle rodat, un fet
que ara no s’ha produït del tot, i això
sempre té un ingredient de risc
que, a mi, ja m’agrada. Així, no has
de lluitar contra la rutina com a ve-
gades passa quan duus molts dies
d’una mateixa funció. Però també
s’ha de dir que abans d’estrenar, ja
teníem l’obra bastant rodada, vam
fer molts passis amb públic.

Què els aporta el fet de tenir pú-
blic a l’escenari ocupant la paret
contrària a la platea?

Aconsegueixes tenir la sensació
d’estar dins del sopar, i et sents
l’espectador molt a prop. 

Casanovas va explicar a aquest
diari que l’acció s’havia de situar
en una ciutat mitjana, ja fos Vila-
franca, on ell va néixer, o, per ex-
emple, Manresa o Sant Cugat.
També ho veu així una barceloni-
na com vostè?

En la proximitat, les coses passen

de debò. Les emocions i els senti-
ments són més reals, i això fa que es-
devinguin universals. Jo entenc el
que vol dir el Jordi, tot i que crec que
gent de tot arreu s’identifica amb el
que veu a l’escenari.  Jo no sóc de Vi-
lafranca, però la mare és de Vilobí,
que és a prop, i mai m’he sentit es-
tranya preparant l’obra. Al contra-
ri, m’hi he implicat molt. Crec que,
partint d’un mateix, es pot trans-
cendir.

Una virtut de «Vilafranca» és
que tothom se sent identificat
amb algun dels personatges?

Tots creiem que la nostra famí-
lia és única, però totes tenen les se-
ves històries. La família és el primer
nucli en el qual ens trobem, un es-
pai de coses no dites, allò de «ja sap
que l’estimo». Pot variar el context,
però hi ha fets que són universals.

Un altre factor clau és ubicar
l’acció l’any 1999 i no en l’actuali-
tat. Per què és rellevant?

Va molt bé fer passar l’obra en
aquell moment perquè et genera
una certa reflexió, t’adones de com
es gestionaven algunes coses que
després van explotar i han acabat
com han acabat.

La possible venda d’unes pro-
pietats constitueix una imatge
molt expressiva dels canvis operats

del 99 ençà. No n’hem après?
Exacte, no n’hem après. A títol in-

dividual, tothom fa el seu apre-
nentatge, però pel que fa a la so-
cietat, s’ha après ben poc. Molta
gent té ganes de canviar les coses,
hi ha una mena de necessitat que
tot plegat canvïi, perquè això ja no
s’aguanta. El temps dirà, però so-
bretot ho dirà la gent, ningú no ens
solucionarà res. Sembla que ens mi-
rem el que passa de lluny, però els

empresaris, els polítics i els finan-
cers també són persones, i ells no
ens arreglaran la vida. El canvi co-
mença en nosaltres. 

Què ens diu «Vilafranca» de
com som els catalans?

Aquesta és una qüestió que so-
vint surt en els col·loquis que fem
amb els espectadors. Jo no defen-
so gaire la idea que aquesta obra
parli de la identitat ... gent que no és
catalana també l’entendrà, igual
que els que sí que ho són. Jo em
considero universal. De catalans,
n’hi ha de moltes maneres, però no
sóc sociòloga i no m’atreveixo a
qualificar-ho. Crec que les identi-
ficacions amb l’obra es produeixen
per altres motius. L’èxit de Vila-
franca, com passa amb altres textos,
té a veure amb l’amor, el desamor,
allò que no es diu...

S’ha posat molt el focus en la
qüestió de la trilogia sobre la iden-
titat. Vostè defensa que s’ha de pa-
rar esment en qüestions com l’a-
mor i la solitud?

Aquesta és la veritable història de
la funció, les situacions dels perso-
natges que ens expliquen els pro-
blemes de relació.  L’Aurèlia és una
dona complexa perquè, d’una ban-
da, no li han deixat fer la seva vida,
amb una sogra que manava i deci-

dia, i de l’altra, en l’inici de la rela-
ció amb la filla hi va haver coses es-
tranyes que s’arrosseguen tota la
vida. Per això sembla que pren
partit pels altres fills.

L’Aurèlia també té por.
S’ha d’enfrontar a la vellesa, i

tem quedar-se sola. Tots podem ne-
cessitar una ajuda quan ens fem
grans, i el drama de «qui es queda-
rà amb mi» existeix. Crec que aquest
és un element de l’obra que arriba
a molta gent.

S’hauria pogut fer «Vilafran-
ca» sense els tres personatges jo-
ves?

Potser sí, però la mirada que
narra l’oba és la de la Joana. L’es-
pectador percep el seu record de  la
família, un record distorsionat per
ella mateixa. El Manel aporta la vi-
sió externa d’algú totalment aliè a tot
això, i la seva presència destensa
l’escena, la gent riu. I a través de l’E-
va veiem la problemà-tica d’uns pa-
res que es barallen. 

Sis teatres municipals signen la
producció. És una fórmula amb re-
corregut?

Jo crec que sí, a Catalunya hi ha
molts teatres, i esplèndids. No crec
que sigui l’única solució. Està molt
bé descentralitzar, i tant de bo Els
Teatres Amics no fossin cinc sinó
vint-i-cinc: haurien de posar-hi
menys diners cadascun i hi hauria
més feina. Vilafranca és un experi-
ment, però pot ser el germen de
més projectes. Ara tenim un bolo
per al 31 de març a Reus, i després
de la tardor segur que es veurà a
molts altres llocs.

El gerent del Kursaal, Jordi Ba-
somba, va explicar a Regió7 que
darrerament els presenten molts
projectes?

És que hi ha molta demanda,
molta necessitat, moltes compa-
nyies. I de produccions pagades,
ben poques. La gent s’ha d’espavi-
lar. Fa uns anys, et cridaven, però ara
això s’ha reduït molt, i la gent veu en
la coproducció una possible via.

TONI MATA I RIU | MANRESA
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Entrevista Marta Angelat
Actriu. L’Aurèlia és una dona sobre la qual recau el pes feixuc del passat a mesura que avança la història que narra «Vilafranca». La intèrpret reconeix que no
va ser fàcil trobar el to adequat per dur a escena un personatge que aparenta un paper secundari en la part inicial de la trama però que acaba sent decisiu

«Tots creiem que la nostra família
és única, i en totes passen coses»
La barcelonina defensa que el nucli de l’obra són les emocions com l’amor i les coses mai dites

«Tenim un bolo a Reus i

després de la tardor segur

que l’obra es veurà en molts

més llocs. Tenim bons teatres»

«L’acció s’ambienta l’any

1999 i això va molt bé per

veure com es gestionaven fets

que han acabat explotant»

«No defenso gaire que

l’obra parli de la identitat

catalana. Crec que els que no

ho són també l’entendran»

la guia d’oci per al cap de setmana
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d’Entrada

Marta Angelat, en primer terme a l’esquerra, amb Bagés, Ycobalzeta i Márquez al seu costat

MIREIA ARSO

LA INTÈRPRET
Marta Angelat (1953)

Poques actrius d’aquest país
presenten un currículum tan
extens i reeixit com Marta An-
gelat, que ha treballat indistin-
tament al teatre i a la televisió i
també ha compaginat la pre-
sència física davant l’especta-
dor com en el segon pla de la
direcció escènica –especial-
ment recordada va ser la seva
intervenció a Escenes d’un
matrimoni / Sarabanda, al Tea-
tre Nacional– i del doblatge. La
intèrpret barcelonina és la veu
de figures del setè art com An-
jelica Huston, Cher i Emma
Thompson.




