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Molts encara deuen recordar la Vanessa, aquella joveneta d’‘El joc del segle’ (TV-3) que 
promocionava les bondats del vídeo domèstic. Sota aquella aparença d’hostessa maldestra hi 
havia la Lloll, una veterana de l’escena catalana que ara col·labora en ‘Còmics show ‘, també a TVC.

Lloll Bertran

L’ actriu igualadina Lloll 
Bertran és un pur nervi 
sobre l’escenari, però 
també en la vida real. 

Amaneix la conversa amb una sim-
patia extrema, un discurs accelerat, 
nombroses gesticulacions i veus 
pròpies de personatges cèlebres 
del seu repertori, com la pija Sandra 
Camaca i la maldestra Vanessa, que 
ha recuperat puntualment la tribu 
polaca de TV-3. El seu caràcter ex-
travertit i la seva veterania, forjada 
en el teatre i la petita pantalla, van 
fer que aviat es guanyés el títol de 
simplement La Lloll, que també va 
donar nom a un programa propi a 
TVC. Ara ha tornat a la tele autonò-
mica amb Còmics show.

–¿Per què ha trigat tant a tornar 
a la petita pantalla?
–Jo sempre dic que he sigut molt 
feliç fent tele, però que hi ha vida 
més enllà d’ella, i la veritat és que 
no he parat de fer teatre. Aquest 
any compliré 32 anys en la professió 
i sempre he anat empalmant una 
obra amb una altra. M’han sortit 
ofertes de teatre molt interessants 
i els actors a l’escenari som molt fe-
liços. Crec que tard o d’hora tots hi 
anem a parar, perquè viure aquella 
ficció, que en aquells moments és 
la més real del món, i compartir-la 
amb el públic és una cosa única i 
extraordinària.

OLGA LERÍN

«Sóc una actriu amb unes 
quantes prestacions»

‘CòmiCs sHoW’
Dissabte, 11
TV-3 / 21.55

dona, adoptes el rol rocke-
romaternal en el sentit que 
ets col·lega, però també la 
veterana.
 
–¿Aporta més a tots ells que 
el que li transmet a vostè el 
programa?
–En qualsevol cosa que fas a 
la vida, aprenem molt els uns 
dels altres. La gent jove t’apor-
ta moltes coses en termes de 
frescor, encara que en qüestió 
d’energia no em guanyen. Estem 
empatats. Ens ensenyem mútua-
ment, perquè de cop et vénen uns 
joves amb un estil d’humor nou i 
descobreixes noves maneres de 
fer. I hi ha persones que no t’han 
conegut en l’època anterior i 
redescobreixen altres coses 
de tu. 
 
–¿Què la va seduir de Cò-
mics show?
–Quan pensen en tu 
ja et fa molta il·lusió, 
però que hi hagués 
Ànge l  L làcer… És 
u n a  p e r s o n a  q u e 
considero un geni. És 
molt valent i s’arrisca 
molt. Tots dos coinci-
dim que ens agrada 
passar-nos-ho molt bé 
i quan tu disfrutes, la gent 
també ho fa. És un especta-
cle d’entreteniment i a TV-3 
hi faltava un programa així 
el dissabte. 

PASSAT I PRESENT. a dalt, la Lloll en la pell de la Vanessa. 
damunt d’aquestes línies, a l’obra ‘el florido pensil’.

–Ha comentat que a Còmics show 
vostè se sent com la mare de la 
canalla...
–Per això fem broma amb Àn-
gel Llàcer [el presentador]. Hem 
agafat com una mena de rol entre 
nosaltres de molta complicitat. 
Al ser la més veterana, i l’única 

teletodo4



CAMALEÒNICA. 
Lloll Bertran no 
ha baixat dels 
escenaris en  
32 anys.

idea i ell m’ajudava molt en aquelles 
converses, que estaven passades 
pel sedàs de l’humor del meu per-
sonatge. Jo tenia en Toni al costat, 
que era un puntal. 
 
–¿A qui li té més carinyo, a la San-
dra o a la Vanessa?
–Com deia Arthur Miller, tots són 
fills meus. Em costa molt, perquè 
hi ha personatges amb els quals 
he conviscut més. És com la vida: 

com més temps passes 
amb les persones, més 
s’estrenyen els llaços. 
Doncs aquests perso-
natges han anat crei-
xent amb mi i la gent, i 
els hem fet una biogra-
fia. Per això, el públic els 
estima més. La Sandra 
i la Vanessa són molt 
especials per a mi.
 
–Diu que pertany a 
una època daurada 
de la tele...
–No és cap pedante-
ria, perquè no parlo de 
mi, sinó  d’una època 
gloriosa i extraordi-
nària de TV-3. Era una 
tele pionera en molts 
camps, valenta i arris-
cada. Feia programes, 
com Vostè jutja i Arse-
nal, que no es veien en 
altres cadenes. Anaves 

a Madrid i et deien, admirats, que 
aquella tele «¡Carai, carai!». 

–¿Segueix posant la mateixa 
nota a la tele autonòmica?
–Li faig una barretada [amb tots 
els barrets de les fotos, fa broma] 
per aplaudir-la, perquè no ha caigut 
mai en la grolleria ni el mal gust, que 
en moltes cadenes és l’única arma 
per captar l’audiència.

–¿Què opina de l’humor que es fa 
ara a la tele?
–Abans convivien més tipus d’hu-
mor. Al costat de Sí, ministre hi 
havia, per exemple, Els joves, dos 
tipus d’humor molt diferents, però 
perfectament compatibles. I un 

–Alguns tuits dels teleespecta-
dors han sigut una mica cruels 
amb el programa.
–Tinc un costum molt sa que con-
sisteix a no llegir res que faci pu-
dor d’insult. Es tracta de gent que 
només hi aboca les seves fòbies i 
frustracions. I només faig cas dels 
comentaris positius o dels que no 
ho són tant, però que estan escrits 
amb respecte i m’aporten alguna 
cosa. L’equip de Còmics... no para 
de fer revisions. Pere 
Quart va dir una vega-
da: «Sóc gran, però no 
em critiquin, perquè 
encara em fan mal les 
crítiques». I Flotats 
ho comenta sempre: 
«No és que els actors 
siguem éssers espe-
cials, però sí que som 
més vulnerables». 
Treballes amb el teu 
sentiment, ets tu el teu 
propi instrument i et 
fa mal. En això sóc una 
mica hedonista i gens 
masoquista.
 
–A Còmics... sempre 
esmenta Antoni Bas-
sas, amb qui va treba-
llar a El joc del segle i 
La Lloll, i que ha pas-
sat per l’espai.
–És un homenatge a 
l’amo Bassas, un gest 
de complicitat. Em fa molta il·lusió 
que la gent encara se’n recordi de 
la Vannesa o del Senyor La Veu. És 
un regal. Em feia gràcia interpretar 
un personatge que digués frases 
fetes i em van comentar que per 
què no l’esmentava. Però no el ri-
diculitzem. 
 
–¿Què li va aportar Bassas?
–Moltes coses. Té una intel·ligència, 
un rigor, una disciplina i una ima-
ginació enormes. Feia uns guions 
meravellosos i ens vam entendre 
molt bé. A La Lloll em van demanar 
que entrevistés, però jo no sóc pe-
riodista. I els vaig comentar que les 
entrevistes les podria fer un perso-
natge, la Sandra. Els va agradar la 

«Tinc un 
costum 
molt sa que 
consisteix  
a no llegir res 
que faci pudor 
d’insult»
 

«TV-3 era 
una tele 
pionera en 
molts camps, 
valenta i 
arriscada. Va 
ser una època  
gloriosa»
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no desmereix gens l’altre. En 
canvi, ara, tot l’humor va en la ma-
teixa direcció. Tot i que hi ha alguns 
bons programes, sembla que no hi 
ha espai per a la ironia, la subtilitat 
i l’elegància.

–¿S’identifica amb la fornada de 
monologuistes que desfilen per 
la petita pantalla?
–És una altra època. Per exem-
ple, El club de la comedia és un 
humor més gruixut i encara més 
exagerat, perquè potser és el que 
demana la gent. És intel·ligent 
adaptar-s’hi.
 
–¿I es veu en un espai d’aquestes 
característiques?
–Fa uns anys m’ho van proposar, 
però no m’ho vaig poder combinar 
perquè tenia feina aquí. La banda 
sonora d’un actor són els aplau-
diments i les rialles, però també 
m’agrada explicar coses que facin 
somriure. Si ara anés a fer un monò-
leg  a El club de la comedia, una mica 
més subtil i irònic, no sé si s’accepta-
ria tan bé en aquest moment.
 
–¿Vostè es considera actriu, hu-
morista...?
–Actriu, però sóc una actriu que pot 

cantar, ballar, fer humor, presentar 
un espectacle... Diguem que sóc 
una actriu amb unes quantes pres-
tacions [riu].
 
–¿Per què hi ha tan poques dones 
humoristes?
–Perquè encara arrosseguem una 
tradició i una inèrcia d’unes èpo-
ques en què l’humor, com tantes 
altres coses, era monopoli exclu-
siu dels homes. Tot i que això ha 
canviat, en l’actualitat encara hi 
ha un predomini masculí en molts 
terrenys. Per això sempre dic que 
Mary Santpere va ser molt valen-
ta en una època en què l’humor 
era monopoli dels homes. 
 
–Vostè va imitar Mary Santpere a 
Còmics... la temporada passada. 
¿La considera la seva mestra?
–És una dona a la qual admiro 
i respecto i davant la qual em 
trec tots els barrets. Com li deia 
abans, va ser molt valenta per 
al seu temps, es va arriscar i va 
fer humor d’ella mateixa, que és 
un exercici molt sa. Era una gran 
actriu, però va decantar la seva 
carrera per fer més de clown. I va 
ser una gran pallassa. En aquella 
època no tenien tantes tècniques 
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«Mary 
Santpere 
va ser molt 
valenta en 
una època en 
què l’humor 
era monopoli 
dels homes»

ni classes i potser no estaven tan 
preparats en aquest sentit, però 
posseïen el do de saber trepitjar 
l’escenari i ficar-se la gent a la 
butxaca. Això no t’ho ensenyen 
enlloc, sinó que ho aprens al viu-
re amb aquests grans de l’escena 
catalana.
 
–¿Quins altres professionals de 
capçalera té?
–Flotats, Llàcer, Ricard Salvat..., 
tota la gent que m’ha acompanyat 
en el camí del teatre i en la vida. De 
tots n’he après coses. I he admi-
rat molt Anna Lizaran, perquè era 
una dona molt completa. Porten 
el teatre a les venes. I això t’ho 
transmeten.
 
–Ha intervingut en sèries com 
Laura i Mar de fons. ¿Per què no 
ha apostat més per la ficció?
–He tingut la sort de tenir molta 
feina al teatre i he encadenat un 
projecte rere l’altre. És  complicat 
combinar-ho amb la tele, en el cas 
d’una sèrie. Fa un temps que em 
van oferir un paper protagonista 
en una ficció per a tot Espanya, 
però era incompatible amb el tea-
tre i, sobretot, amb la meva vida. 
A Catalunya, en canvi, fa anys que 
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I aquí em fa gràcia, perquè sóc la 
més alta del grup.
 
–Pel que ha explicat, és obvi  que 
es queda amb el teatre…
–Hi sóc molt feliç, però també ho he 
sigut en altres mitjans. El teatre és 
el lloc natural per a un actor.
 
–¿Es veu treballant a Madrid?
–Ja ho he fet i no ho he descartat 
mai. Però no m’hi veig instal·lada, 
com tampoc a Roma, París o en cap 
altre lloc. Aquí hi ha casa meva i la 
meva gent. El que sí que trobo  molt 
fascinant és dir: «Ara te’n vas a ro-
dar una setmana a París o Roma». 
Això sí, sempre que he visitat 
Madrid m’ha anat molt bé.
 
–No li agrada revelar la seva edat…
–No l’amago, però si no me la pre-
gunten tampoc la dic. La gent no em 
fa l’edat que tinc, cosa que m’agra-
da molt. I en aquesta feina et con-
tracten per l’edat que representes, 
no per la que tens. Una vegada vaig 
enviar una foto per interpretar una 
dona de 40 anys en una pel·lícula. 
Jo en tenia 45. I el director va dir 
que era massa jove per fer aquell 
paper. ¿Quin sentit té llavors que 
diguis l’edat?

no me n’ofereixen cap. Potser és 
que la gent em veu molt com La 
Lloll i entrar en una sèrie…
 
–Però sí que va fer una incursió en 
una producció nord-americana, 
Are we there yet?
–La protagonitzava una parella 
americana que tenia problemes. 
El pare, separat, té una nova com-
panya. Perquè els seus tres fills la 
vulguin, fa un viatge per Europa. I 
un dels llocs és Barcelona. Però a la 
productora li sortia massa car vi-
atjar pel continent i la sèrie no va 
sortir. Aquí van fer l’episodi pilot. 
Em vaig presentar al càsting i tenia 
una escena molt divertida: treballa-
va a l’oficina de lloguer de cotxes de 
l’aeroport i m’acabava barallant…
 
–¿Parlava anglès?
–Sí i va ser molt bo, perquè a l’es-
cola havia estudiat francès i vaig 
anar al Liceu Francès. I fins i tot em 
veig capaç d’improvisar en aquesta 
llengua. Sé anglès, però no tinc la 
facilitat del francès. Em vaig apren-
dre molt bé l’escena amb un amic 
que és de pare anglès. I feia la sen-
sació que en sabia molt. El director 
em parlava molt ràpid i jo li deia: 
«Slowly, slowly…»[a poc a poc, a 

«Una amiga 
em diu que 
no es pot 
anar amb 
mi pel carrer, 
perquè 
ens parem 
cada dos 
metres i 
no arribem 
mai al lloc»

poc a poc]. En canvi, amb Woody 
Allen, a Vicky, Cristina, Barcelona, 
no vaig tenir  cap problema, perquè 
parlava més lent. El vaig saludar i 
fins i tot tinc una foto amb ell. 
 
–¿I a vostè la saluden al carrer?
–Molt. Una amiga em diu que no es 
pot anar amb mi, perquè ens parem 
cada dos metres i no arribem mai al 
lloc. Em fa molta il·lusió. La gent et 
mira somrient o et passa pel costat 
i et diu: «¡El vídeo!» [famós gag d’El 
joc del segle, de TV-3]. I se’n van. 
Em produeix molta satisfacció, 
perquè és com si em diguessin un 
piropo.
 
–Quin caramelet el paper de la 
Quica a El florido pensil, la seva 
última obra, que ara se’n va de 
gira.
–La Quica és deliciosa i me l’esti-
mo molt. Quan fas un personatge, 
sempre intentes entendre’l, per-
què si mostres algun rebuig el de-
fensaràs poc. La Quica és fràgil, li fa 
por tot i s’espanta. ¡És una ànima 
tan tendra! Quan hi ha un perso-
natge tendre i vulnerable, normal-
ment sempre l’interpreten actrius 
de 1,50. A l’Institut del Teatre em 
tocava fer de mare, professora… 

MIL POSATS.
L’actriu diu que  
se sent molt feliç 
a la tele. Però 
reconeix que hi ha 
vida més enllà.
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