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brar. Com explica Mamen Duch,
de T de Teatre, fins i tot en una
companyia d’èxit com la seva des
delacrisitotésmoltmésinestablei
els espectacles duren menys a la
cartellera. I un s’ha de reinventar
per crear feines complementàries.
Ella ensenya teatre i té una escola
de ioga per a nens, Yogui Kids. No
es queixa. Com recorda, hi ha ac
tors que es dediquen a gairebé tot:
classes de ball, professor o cam
brercomvafer ÀlexCasanovas. “I
això gent que té feina, imagina els
que treballen al Tantarantana una
vegadaa l’any”, apunta.
“Molta gent té problemes tot i

treballar”, reconeix Casanovas,
però “no hi deixa d’haver aquest
component emocional per l’ofici,
encara que després puguis pensar
que t’has equivocat amb ell”. Ara
per ara, creu que fa falta un reco
neixementmés gran per part de la
societat de la feinade l’actor i de la
seva situació, una feina per defini
ció amb alts i baixos en què potser
s’acaba treballant quatre o cinc
mesosa l’anyi“enunmomenttens
molta feina i en un altre etmenges
lesungles”.
Fórmules com la francesa, en

què l’actor està molt més protegit
amb el règim dels intermittents,
que comprèn la seva condició can
viant, són sobre la taula. Encara
que, ironitza Lluís Pasqual, els in
termittents es van inventar en un
temps en què només els actors
erenprecaris i arahoés tothom.!
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“La dona devastadora, la dona que
mata l’artista, era una idea romànti
ca contra la qual els fets protesta
ven”

@JonnyGeller
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Recorda, ‘All you need is love’
comença amb ‘Lamarsellesa’.
https://m.youtube.com/
watch?v=EKiqthx0GKw ...

@MelciorComes
Melcior Comes Escriptor

Hi ha una lògica que ve a dir: “Ens
ataquen, doncs som culpables d’al
guna cosa”. Però només s’aplica
quan sónmusulmans els atacants.

@FrancescSeres
Francesc Serés Escriptor

Cada pàgina, però és que cada
pàgina de ‘Temps de segonamà’, de
Svetlana Aleksiévitx, és una lliçó de
talent i treball.

Una jove intèrpret catalana descriu les
dificultats d’obrir-se pas en la professió

“Actriu?
Queguai!”

Aviat vaig aprendre a
jugar amb la imagina
ció en un poble rural
de la Catalunya inte

rior on vaig néixer, filla d’un pa
rell d’amants de la contracultu
ra que havien begut del pòsit de
la cultura beat i dels efectes del
maig del 68. Grans il∙lusions i
molt d’art reprimit. Aquest pa
rell de valents porucs que van
suportar una dictadura i una
transició edulcorada em van
donar un espai vital per cami
nar. Aquesta voluntat de canvi
ar elmón sempreha estat enmi.
Em deia: “Jo seré l’artista de la
família! De petita, m’agradava
imaginarme i somiar dalt d’un
escenari, amb un vestit vermell.
Uns anys més tard, em vaig ins
tal∙lar a Barcelona. Teatre a l’es
cola i fora de l’escola. Teatre,
aquest “lloc per contemplar” la
vida. Als 18 emvaigmudar a Pa
rís i vaig estudiar literatura a La
Sorbona, i una altra vegada in
terpretació a l’escola del gran
Raymond Acquaviva. I a fi d’ar
relarmeunamica, vaig tornar a
Barcelona. Diversos professors
van començar a encarrilar el
meu camí com a actriu i jo
m’acostava cada dia més a la
meva necessitat expressiva. Fer
de la vida un acte poètic.
Feia temps que volia emigrar

a Madrid. Per allò de la capital,
de la bullícia; el teatre i la faràn
dula. Sempre m’ha anat bé allu
nyarme del bressol per madu
rar. Em diuen: “Actriu? Que
guai!”. Sí, ho és. Encara que
també sóc professora de fran
cès, cambrera, hostessa, traduc
tora. Desafortunadament Espa
nya encara no és França. Aquí
encara no es valora la cultura
com una necessitat vital, un ali
ment bàsic per aunpoble que es
valora i es vol més humà.
La meva idea era anar a Ma

drid, trobar representant i co
mençar a fer algunacosade tele.
Fa més de vuit mesos que sóc
aquí i això encara no ha passat.
Però sóc de naturalesa lluitado
ra. I no han estat pocs els mo
ments de desesperació: “Quan
emsortirà feina del que he estu
diat?, potser no sóc prou gua
pa...”. Perquè no ens enganyem,
som a l’era dels guapos. Tots
molt reguapos, escolta. La TV
ha pres el relleu al cinema i al
teatre. És el trampolí per a tot,
avui dia. Cal alegrarse que, al
menys, s’estan fent sèries de
molta qualitat i sembla que ara
el sector està remuntant. Tot i

això, la societat espanyola està
encara molt ancorada en la por.
Hi ha por cap al risc, cap a la
qualitat amb audiència o taqui
lla no assegurades. Crec que la
nostra generació té el deure de
fer evolucionar els cànons del
llenguatge i de l’art. És un affai
re complicat, el de l’art i el show
business. I això t’ho explica una
que va tenir un primer acosta
ment d’allò més desagradable
amb la professió. Un productor
de París, responent a la meva
negativa davant les seves insi
nuacions, em va arribar a dir:
“Ah, molt bé, doncs hi entraràs
per la via clàssica”. Així vaig sa
ber que hi havia l’altra via. Au
revoir a la innocència. Perquè
encara que l’actor va estreta
ment lligat a la persona, cal pro
tegir aquesta última a tota hora.
Cal quadrarse molt i més sent
actriu, en aquesta societat enca
ra masclista. Hi ha més actrius
que actors i més papers per a
homes que per a dones. La lluita
és dura i no tot pot ser “per
amor a l’art”. Ho vaig entenent

dia a dia. I també que la feina i la
perseverança, juntament amb
l’optimisme i la força, són més
importants que el talent, la be
llesa i la sort. Cal buscar una via
pròpia per entrar en el sector i
mantenirse actiu per no decau
re. Per sort, Madrid ofereix la
possibilitat d’entrar fàcilment
en el seu circuit off de teatre. La
multiprogramació precaritza la
situació laboral dels actors, però
almenys tensmoltesmésproba
bilitats de ser vist en aquest
gran aparador teatral.
Ser actor és prendre la decisió

conscient de llançarte al buit.
És meravellós, però cal tenirne
moltes ganes. Un pou de ganes.
Has d’anar als esdeveniments,
deixarte veure –aMadrid hi ha
vida de dilluns a diumenge–.
Renovarte el videobook i les fo
tos. Conèixer gent, relacionar
te. Però sensedeixarmai de cre
ar. I ningú, absolutament ningú
–ni tan sols el teu representant–
no et vendrà millor que tu ma
teix. Perquè ningú –absoluta
ment ningú– entendrà la boge
ria que és dedicarse a això.
Sona Struggle for pleasure, de

WimMertens.!

“Hihamoltsmoments
dedesesperació: quan
emsortiràfeinadelque
heestudiat?Potserno
sócprouguapa...”

blics”. “Així em guanyaria la vida
molt ajustadament, però tinc la
sortquefaigtelevisióiemdónaper
viure en un estat del benestar”, fa
broma. Alguns dels seus projectes
són de baix pressupost i no sumen
per viureni fent d’actor, autor i di
rector. Això si cobra, que no sem
pre passa. Amés, puntualitza, tot
homcobrarealmentpocdurantels
mesos d’assaig de qualsevol obra i
després una mica més a les funci
ons, funcions que molts cops du
ren menys que els assajos. De fet,
recordaqueelsouteatralmésgran
delasevavidaelvacobrarcreantla
música d’El somni d’una nit d’estiu

queÀlexRigolavadirigiraDüssel
dorf. “No té res a veure amb aquí”,
assenyala.Així que la televisió, en
tre 800 i 1.000 euros per sessió –i
potser són necessàries tres sessi
ons per capítol–, explica, és una
taula de salvació. Els bolos dona
ven diners però ara no n’hi ha
tants.
I després, la qüestió és que hi ha

anys millors i pitjors i que passen
mesos entre obra i obra sense co

DAVID RUANO

“Moltagentté
problemesfins i tot
treballant”,reconeixel
presidentdelsactors,
ÀlexCasanovas

Alba Guilera

ALBA GUILERA és actriu

Els sous de
l’Olimp teatral
Unagranestrellade l’Olimp
teatral català, segonsexpli
quen les fontsconsultades,
potcobrarde9.000a10.000
eurosbrutsalmesa lesgrans
salesprivades.AMadrid, les
estrellesqueelsproductors
anomenenvendeticketspel
seuganxoaugmentenencara
mésaquestaxifra.Peròcal
tenir clarquesónunesxifres
quepresentenenormes
variacions.Elsmateixos
actorscanvienmoltíssimde
caixet segonsaquinamena
desalavagin–pública,priva
da, gran,petita– i finsaquin
puntelsatreguielprojecte.
Si algunacosanohi falta, al
teatre, ésmoltdevoluntaris
me.Amés,desque lacrisi és
crisi forçaactorsderenom
comparteixenel riscde
muntarunaobra:pactenun
salarimésbaix iunpercen
tatge–comel5%–delsbene
ficis sin’hiha, cosa quepot
serundesastreoungran
èxit.AElcrèdit iCaigutsdel
celaquestahaestat la fórmu
la.Resquenoes faci almón
anglosaxóoenunaArgenti
naonpotanarapercentatge
l’escenògraf i tot.


