
L’ENTREVISTA A la nit, Carlota Olcina puja a l’escenari de la Bibilioteca de Catalunya per interpretar  
‘Dansa d’agost’, una obra protagonitzada per cinc germanes. A més, els dilluns es fica en  
la pell d’una executiva agressiva – «un tros de dona», apunta– a la sèrie de TV-3 ‘Nit i dia’.

L’ audiència de TV-3 recor-
dava una joveníssima 
Carlota Olcina (Sabadell, 
1983) per la seva inter-

venció en el serial més llarg de la 
història de la tele autonòmica, El cor 
de la ciutat. Han passat uns quants 
anys des que va donar vida a Núria 
Vidal, durant els quals l’actriu cata-
lana s’ha llaurat una fructífera car-
rera teatral(Panorama des del pont, 
Oleanna, Pulmons...) i televisiva, 
aquesta última lluny de Catalunya 
(Amar en tiempos revueltos, Gran 
Reserva. El origen, Seis herma-
nas...). Amb la sèrie de forenses Nit 
i i dia ha tornat a la casa que la va 
veure créixer a la petita pantalla.

–Vostè havia treballat amb 
Manuel Huerga, un dels directors 
de Nit i dia, a Salvador, el seu pri-
mer paper rellevant en el cine.
–Absolutament, ara fa just 10 anys. 
Llavors jo tenia 22 anys. Va ser una 
gran oportunitat en una pel·lícula 
meravellosa i molt ben rodada, amb 
un equip brutal.

–Va estar a les ordres d’Oriol Pau-
lo, l’altre director de la sèrie, en el 
film El cuerpo…
–Sí. Encara que era un paper petit,  
L’Oriol em va demanar que hi parti-
cipés. I li vaig dir que sí. 

–I va coincidir amb Lluís Arcarazo, 
un dels creadors de Nit i dia, a El 
cor de la ciutat…
–Sí, sí, jo vaig créixer a El cor... Hi vaig 
estar cinc anys.

–¿Va ser per aquests tres noms 
que va acceptar el paper de Clara 
Salgado en aquesta producció?
–En el moment de fer la prova ja 
em van plantejar aquests noms i, al 
sentir-los, ja saps que és una garan-
tia segura. A més, tenia moltes ga-
nes de tornar a casa amb un projec-
te així. No sempre llegeixes guions 
que et fascinen. I, si el que m’arriba 
em sedueix, ho intento agafar. Els 
guions em van atrapar molt.

OLGA Lerín
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«Els creadors de ‘nit i dia’ em 
van dir que la Clara era com 

una mena d’Inés Arrimadas»
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la Clara també serà mesquina quan 
sigui necessari.

–¿Aquesta dualitat és el que li va 
agradar del personatge?
–Sí, perquè li dóna profunditat, i 
això és el que més m’agrada de la 
sèrie. Tots els personatges estan 
molt ben dibuixats i tenen molts 
matisos, no es queden només en 
una capa superficial i no expliquen 
només una cosa. En la vida real som 
duals i jo, personalment, sóc contra-
dictòria per naturalesa. M’agrada 
que sigui així.

–¿Carlota Olcina té molts punts 
en comú amb la Clara?
–Jo accepto la dualitat en mi ma-
teixa i la contradicció pel que fa a 

«Tenia  
moltes ganes 
de tornar  
a casa amb  
un projecte 
com aquest»

–¿Vostè no estaria disposada a 
fer qualsevol cosa per aconseguir 
el que vol?
–No.

–¿En qui s’ha inspirat per cons-
truir el paper?
–El primer que em va dir Lluís Ar-
carazo en una de les lectures de 
guió va ser: «La Clara seria com una 
mena d’Inés Arrimadas». Amb això 
l’hi dic tot...

–Doncs deu haver visionat molts 
vídeos d’ella.
–Alguns, per agafar-ne alguna 
idea, però també t’has d’alimentar 
del teu propi imaginari i construir-
te la teva pròpia història. M’agrada 
molt treballar des de mi mateixa: 
investigar d’on pots agafar el que 
es necessita en aquell moment.

–¿No ha parlat amb Arrimadas? 
–No.

–Alguna veu crítica amb Nit i dia 
diu que no s’entén que no trac-
tin més els casos forenses i, en 
canvi, aprofundeixin en la ment 
humana.
–Són opinions, però no està escrit 
enlloc que la sèrie hagi de ser d’una 
manera determinada. Que Nit i dia 
sigui un thriller i tingui suspens, ac-
ció i efectes especials és molt nou a 
TV-3. ¿Per què ha de ser un CSI en el 
qual només hi hagi casos i més ca-
sos? Aquí no solament se centra en 
el cas, sinó que al voltant hi ha tot un 
engranatge de vides paral·leles que 
enriqueix els capítols. Hi ha molta 
psicologia de personatges.

–¿Que se sàpiga qui és el pre-
sumpte assassí des del principi 
no treu suspens a la trama?
–Podríem haver mantingut el sus-
pens més temps, però està bé que 
una sèrie comenci sabent-se qui 
és l’assassí. També és sorprenent 
aquest inici.

–Arcarazo va comentar fa uns 
dies que tant de bo algun dia, 
quan es vegi una pel·lícula, es di-
gui que sembla una sèrie...

‘NIT I DIA’
Dilluns, 14 
TV-3/ 22.35

«En la vida  
és important 
el compromís 
i ser honesta 
amb una 
mateixa»

la naturalesa humana. I ha de ser 
així. I hi ha punts en què la Clara i 
la Carlota s’assemblen. Penso que 
buscar la llum a tot també ho faig 
jo. Considero que puc tenir molta 
llum, però quan tinc foscor, també 
és molta, perquè va en proporció de 
la llum que tinguis.

–¿I cap on s’encamina aquesta 
foscor seva?
–Als moments d’intimitat, quan 
estàs lidiant amb tu mateixa i el 
teu cap. Per a mi, això a vegades és 
foscor, quan intentes aclarir-te o 
rendir comptes amb una mateixa. 
Perquè en la vida és important el 
compromís i ser honesta.

DUEL ACTORAL . Lluís Forés (Pablo Derqui) i Clara 
Salgado (Olcina) treballen colze a colze a ‘Nit i dia’. 

–A El cuerpo també hi havia una 
morgue, com a la sèrie.
–Sí. Allà jo era la germana d’Hugo 
Silva, però no tenia res a veure amb 
Clara Salgado. Però  Nit i dia també  
és un thriller que manté molt bé la 
intriga i el suspens. Aquí sí que hi ha 
paral·lelisme.

–¿Com ha viscut el paper?
–A mi m’ha agradat molt. M’ha do-
nat l’oportunitat de tornar a casa 
amb més edat. La Clara és un tros 
de dona. Dins d’aquesta aparença 
fràgil i juvenil que jo aporto, està 
bé treure la força des d’un altre lloc, 
perquè l’edat i l’experiència ja les 
tens. Aquesta barreja és molt inte-
ressant.  I això és el que buscaven a 
Nit i dia. Si volien una femme fatale, 
probablement jo no tenia el perfil. 
A mi tampoc m’interessava inter-
pretar el prototip d’una executiva 
agressiva. Volia anar més enllà.

–La Clara és una dona amb molta 
empenta. No l’atura ningú.
–Té les idees molt clares i molta 
confiança en si mateixa. Està molt  
preparada acadèmicament i està 
on està per les seves qualitats 
intel·lectuals. Té un bon mestre. 
La posen allà perquè aprengui 
del millor, i el millor és Lluís Forés 
[Pablo Derqui]. Són animals de la 
mateixa espècie. Està disposada a 
tot per aconseguir el que sigui, això 
sí, molt elegantment i sempre amb 
un somriure. 

–¿El seu personatge només in-
teractua amb Sara Grau [Clara 
Segura]?
–Sí, és una trama paral·lela. Només té 
relació amb ella, d’una manera molt 
estranya. Al tercer capítol hi ha una 
certa rivalitat. A ella l’uneix un sopar, 
una trucada i un home.

–En els negocis hi ha molta execu-
tiva agressiva pel món.
 –Sí, encara que hi ha més homes 
que dones, perquè els càrrecs tam-
bé són més per a homes. La dona ho 
té més difícil, desgraciadament, per 
ocupar-los. En el món del poder hi 
ha molt de mesquí. I la part fosca de 
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L’ENTREVIsTA

–A Nit i dia no s’aprecia la di-
ferència. I això Manuel Huerga ho 
tenia molt clar. Ell no va dir: «Faré 
una sèrie», sinó «faré Nit i dia». 
Va utilitzar els plans d’una mane-
ra determinada, i això es veu. És un 
dels trets diferencials. Tant de bo 
sempre poguéssim treballar amb 
aquesta qualitat i, sobretot, amb  
temps. Però aquest temps vol dir 
diners...

–Aquí van tenir poques setma-
nes per al rodatge. ¿Vostè va patir 
molt aquesta circumstància?
–Sí. Ho hem patit tots una mica, 
però hi estàs acostumat i no posa-
ràs un impediment per això. T’ajus-
tes. Tu has de fer la teva feina. A 
tots ens agradaria tenir més temps 
per poder fer les coses millor, però 
en som conscients i vas a favor del 
projecte.

–Des que va gravar El cor de la ciu-
tat no havia rodat per a televisió 
a Catalunya.
–En vaig fer cinc temporades se-
guides i me’n vaig anar a Madrid 
per treballar a Amar en tiempos 
revueltos. És meravellós tornar a 
casa. Però també li diré que m’agra-
da estar a tot arreu, perquè és molt 
enriquidor.

–¿Per què s’ha prodigat tan poc a 
la seva terra?
–No he deixat de fer teatre, però a 
la tele ha coincidit així. Després d’El 
cor..., va entrar La Riera. I tampoc hi 
ha hagut tantes produccions.

–¿Per pujar als escenaris ha ha-
gut de dir alguna vegada no a una 
sèrie?
–Una vegada. Va coincidir que esta-
va fent aquí Romeo y Julieta i des-
prés ens en anàvem a Madrid. No va 
poder ser. Era KMM. Em venia molt 
de gust, però és que jo era Julieta. 

–¿Què recorda del seu paper de 
Núria Vidal a El cor...?
–Em queda molt lluny, però només 
puc recordar-lo amb un somriure. 
Gràcies a Núria Vidal m’han passat 
moltes coses i vaig poder experi-

mentar. Una sèrie diària t’ensenya 
molt, és una carrera, és la imme-
diatesa. I t’entrena, com a un es-
portista. Vaig créixer tant profes-
sionalment com a nivell personal. 
Vaig estar envoltada d’uns actors 
meravellosos que ara són els meus 
amics. ¡Aviam si no he de voler tor-
nar a Catalunya ara que s’estan fent 
coses tan xules! Jo vull formar part 
de projectes guapos, siguin aquí, a 
Madrid o a l’Argentina.

–¿Vostè creix amb cada personat-
ge que interpreta?
–Si, totalment. Et fa buscar dins teu 
coses i intentar sempre anar cap en-
davant. Això és com a la vida, és un 

creixement paral·lel: si tu creixes com 
a persona, com a actriu vas de la mà. 

–Quin embolic amb un petó que 
van protagonitzar el seu per-
sonatge i el de Marina San José 
a Amar en tiempos revueltos 
(TVE-1).
–Vaig tenir una trama molt bonica, 
que va funcionar molt bé. Ens re-
muntem al 1952. Teresa, el meu per-
sonatge, vivia una història d’amis-
tat que es va convertir en una gran 
història d’amor. El tema del lesbia-
nisme va estar molt ben tractat. 
Va ser molt cuidat. Era necessari 
que s’expliquessin aquestes coses 
en un serial de tarda. Hi ha molta 

TELE i TEATRE
A dalt, d’esquerra 
a dreta, Carlota 
Olcina en el 
culebró de TV-3  
‘El cor de la  
ciutat’, amb  
Jordi Andújar; 
amb Toni sevilla,  
a l’obra ‘Panorama 
des del pont’,  
i a les sèries 
de TVE-1 ‘seis 
hermanas’ i 
‘Amar en tiempos 
revueltos’.
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gent que s’hi sent identificada i ho 
 agraeix. Vam donar veu a molt do
lor que estava amagat.

–I a Seis hermanas, també a TVE-1, 
va tornar a repetir trama amb el 
paper de Petra.
–Sí, però aquí hi va haver una varia
ció. La trama anava encaminada 
perquè fos una relació lèsbica recí
proca, però finalment no ho va ser. I 
era molt interessant que jo pogués 
expressar una altra cosa des del cos
tat oposat, que era el rebuig, com 
una dona sent que una altra està 
enamorada d’ella i en aquella època, 
el 1916, rebutja aquesta circumstàn
cia d’una manera extrema. 

guions des de molt d’hora i fins molt 
tard. Va a ratxes. Segueixo sèries 
de la HBO i de Netflix, com Orange 
is the new black i Les revenants, i 
cine. 

–¿I produccions espanyoles?
–M’agrada donarhi un cop d’ull: 
és més una curiositat per veure 
què s’està fent, els actors, la foto
grafia… 

–¿Quins deures li queden per fer a 
la ficció espanyola?
–Sobretot, bones històries i pro
funditat. Em va agradar molt el 
contingut de Merlí, perquè era 
molt interessant el que explica
va. O Nit i dia. Penso que anem pel 
bon camí i hem de ser exigents, 
perquè la gent té set de productes 
 profunds.

–La fitxaran per a la segona tem-
porada de Merlí...
–No podria. TV3 diferencia molt, i si 
estàs a Nit i dia, estàs a Nit i dia. 

–Als escenaris no para… Del Tea-
tre Nacional sempre comenta que 
ha crescut amb ell.
–Sí, és cert. Als 15 anys vaig fer la 
primera funció, Bernadeta Xoc, diri
gida per Magda Puyo. Vaig interve
nir en set o vuit obres consecutives 
i després me’n vaig anar a Madrid, 
on vaig fer televisió.

–¿El cine on el col·loca?
–M’encantaria descobrir més 
aquest món i aprendre. Però tam
poc hi ha tantes oportunitats. Es fa 
poc cine i som molts per rodar dues 
o tres pel·lícules a l’any. Però tot 
arribarà… Això és una carrera de 
fons. Fa 17 anys que treballo i visc 
d’això.

–Es comenta que a vostè, que ha 
fet molt de teatre, li falta una 
gran obra de reconeixement…
–Encara sóc molt jove i em queda 
molt de camí per recórrer. El millor 
encara ha d’arribar. Fins ara he tin
gut molta sort. Estic molt contenta 
amb els petits passos que vaig fent. 
I està bé que sigui així, ¿no creu?

–¿Què va pensar quan li va arribar 
aquest segon paper?
–Em va sorprendre molt, perquè 
a més era la mateixa cadena i la 
mateixa franja horària. Vam parlar  
amb el director, el productor i els 
guionistes sobre com es tractaria 
aquest tema.

–¿No va tenir por d’encasellar-
se?
–Més que de l’encasellament, jo del 
que tenia ganes era de poder treba
llar un altre aspecte. Ja havien passat 
tres o quatre anys, però la història 
no hauria sigut la mateixa, perquè jo 
tampoc era la mateixa persona. La 
lluita va ser més meva com a actriu 
per poder investigar camins nous, i 
d’ells per no repetir un patró que ja 
havia sigut explicat.

–¿Van matar Petra perquè po-
gués gravar Nit i dia?
–Sí, i també per fer teatre. Era un 
compromís que tenia anteriorment 
i Nit i dia s’hi va creuar. La propos
ta tenia molt de pes: era tornar a 
casa amb un personatge que era 
un caramel.

–A Gran Reserva... (TVE-1) va viu-
re un altre amor prohibit, però va 
canviar de registre…
–Sí, va ser amb Pau Roca. Era una his
tòria preciosa. Jo interpretava una 
noia ie-ie que volia triomfar i anar a 
fer les Amèriques. M’encantava.

–¿Vostè és de personatges molt 
apassionats?
–Sí, crec que van molt amb mi. Em 
queden molt a prop, perquè sóc 
molt apassionada i visceral. Però 
també m’agrada el contrari, perquè 
no tinc ganes de quedarme sempre 
en un mateix lloc provant les matei
xes coses.

–Diu que veu poca televisió...
–Veig algunes coses per internet. 
Tinc tele a casa, però està molt poc 
engegada. Fins i tot la tinc amb el 
mute perquè no molesti.

–¿I ficcions?
–Quan treballo tant, estudio molts 

ARXIU

«Encara sóc 
molt jove  
i em queda 
molt de camí 
per recórrer. 
El millor 
encara ha 
d’arribar»

Vegeu el vídeo d’aquesta 
entrevista amb el mòbil o a  
la web www.elperiodico.com
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