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SílviaMunt al teatre Goya, en el seu cinquè espectacle com a directora teatral. El preu, d’ArthurMiller “mostra la importància de triar, d’agafar un camí o un altre. I aquesta vegada s

E
ls seus continuen
sent els ulls de la
Colometa. També
aquest coll fràgil a
punt de trencarse.

La resta és una altra dona, molt
més completa, segura i sàvia. Po
ques vegades s’esdevé una sim
biosi estètica tan evident entre
actriu i personatge com la que es
va aconseguir amb Sílvia Munt
(Barcelona, 1957) i la protagonis
ta de La plaça del Diamant, de
Rodoreda. Fa quinze anys la que
va ser ballarina, actriu i guionis
ta, va trobar el seu lloc al món en
la direcció. I des d’aquesta zona
de confort ens presenta El preu,
d’ArthurMiller, l’obra que ha di
rigit per estrenar al Grec.

Què li dónaMiller?
Que és un dels grans. No és ca
sual que escollim Steinbecks,
Txékhovs, Pinters o Millers.
Pocs saben entrar en l’anatomia
psicològica de l’ésser humà com
Miller. Les decisions que pren
una família en una situació eco
nòmica dinamitada tenen una vi
gència absoluta.

Hi va haver un temps en què
dir Grec era pronunciar la pa
raulamàgica. El Barça,més que
un club, el Grecmés que teatre.
A Catalunya tenim un especta

dormolt fidel, gent que s’ha criat
amb el teatre, que l’estima. Però
no tornarà l’entusiasme del Grec
del 76... ho necessitaríem.

Vostè tenia aleshores 18 anys
i anava per a ballarina.
I per a psiquiatra. Però era a les
Canàries –sóc mig canària– i allà
elmés semblant era la universitat
de Psicologia. Em vaig dedicar al
ballet professional i em vaig tro
bar un dia enmig d’aquell Grec
del 76, va ser una Barcelona irre
petible!

No és nostàlgia, diu vostè.
Sortíem del forat, la llibertat era
la cosa més preuada, Barcelona
era cosmopolita, tolerant, amb la

fe que tot era possible... i jo ado
lescent asseguda a les escales del
Grec! Assemblees fins a les qua
tre de la matinada. Un tsunami.
Entre els dos mons, el comunista
i l’anarco, jo vaig triar el segon.

Continua sent un vers lliure.
Sí, això no penso perdreho. La
llibertat d’acció està per damunt
de qualsevol altra cosa. Ara ma
teix, després de l’escabetxada de
la crisi i tantes famílies que se
n’han anat enorris, tants suïcidis,
hauríem de passar a l’acció.

Va arribar una dècada, en
aquest país, en què si pregunta
ves pel carrer “digues el nom
d’una actriu catalana” la res

posta automàtica era Sílvia
Munt. Què enyora?
Res. Jo sóc cíclica, ho reconec,
d’interessos múltiples i disper
sos. Miro enrere molt poques
vegades. Quan em va arribar
l’èxit de La plaça del Diamant
m’havien ofert formar part d’una
companyia a Düsseldorf, però jo
sabia en el meu interior que allò
no era el que em demanava l’àni
ma. Vaig escollir el teatre i el ci
nema.

Si ara veiés una escena de la
Colometa, es reconeixeria?
Queda res d’aquella jove ac
triu?
Per descomptat. El que som ho

arrosseguem sempre, tota la vi
da, en el nostre interior, encara
que canviïn els temps. Continuo
sent aquella noia curiosa que era
aquella actriu; Colometa no, per
què ella tenia un caràcter oposat
al meu.

Molta gent la troba a faltar
en la interpretació. Fa 15 anys
va agafar el camí de la direcció.
Per què?
Jo vaig deixar de ser actriu molt
premeditadament, vaig escollir
el camí de la direcció. M’ho de
manava el cos. Hi va haver un
moment en què ho vaig notar.
Em vaig adonar que jo no era fe
liç. Vaig fer una introspecció po

“Vaigpassard’actriuadirectora
perquènoera feliç i premeditadament”

SÍLVIAMUNT ACTRIU IDIRECTORADECINEMA ITEATRE

l’entrevista
NÚRIA ESCUR



LA VANGUARDIA Dissabte, 16 juliol 2016 QUI 7

MAITE CRUZ

sense posicionamentmoral”

tent. Què em passa? Tenia 38
anys, sempre havia necessitat es
criure...

Molts amics li havien augu
rat aquest gir.
Molts companys, fins i tot la me
va parella, Ramon, o Trueba ma
teix, em repetien: “Tu has de di
rigir”. Perquè jo sempre estava
tocant els collons quan em diri
gien. Després de seixanta pel∙lí
cules jo necessitava crear, deci
dir què volia explicar.

Entenc que alguna vegada va
sentir que la dirigien mala
ment.
Sí, no diré el nom. Però jo porta
va fatal que em dirigissin mala
ment. Miri, jo gaudeixo dirigint
actors, em fascina, i li asseguro
que no tots els directors es diver
teixen en la seva feina.

Amb el seu primer curt, La
lia, va obtenir el premi Goya al
millor documental.
Això em va ajudar. Vaig pensar:
“Bé, no ha estat un error, el teu”.

Recordo especialment el do
cumental deGala. Nodeixarem
de trobar dones interessants.
I desaprofitades! Gravar Gala va
ser meravellós, una aventura,
dos anys i mig de la meva vida
ben aprofitats. Gala era una bes
tia negra que et removia tots els

esquemes des dels teus plecsmés
interns. Nosaltres, tan avançats,
semblem avis al costat d’aquella
gent. Ho van petar tot.

Algú li haurà recriminat que
es fes els seus retocs estètics.
No m’ho ha recriminat ningú
perquè jo ja no estic dalt de tot.
Em vaig alliberar fa 15 anys, ja no
necessito estar pendent del físic.

Però assumeix la cirurgia es
tètica com un recurs vàlid.
Per descomptat. La cirurgia estè

tica és un recurs molt legítim pe
rò ja fa molt que vaig entendre
que, normalment, és una trampa.
Hi ha un moment, els 40, els 50,
en què penses: “Bé, ja no et bus
quen per ser la noia jove sinó la
mare o la tieta”. Va arribar un
moment en què estarne pendent
a mi m’avorria.

Cada dia els demanenmés.
“Fas ulleres”, et diuen. “Doncs sí,
ja no hi veig, porto ulleres. I?”.
Com tothom et poses les teves
cremes i fas els teus tractaments
però un bon dia et lleves i dius:
“Vull que la societat em permeti
no haver de preocuparme mai
més d’això”. I és el que vaig fer.

“Quan ets actriu envelleixes
dues vegades”, va escriure vos
tè.
En aquell moment va coincidir
que vaig arribar a la direcció. No
sap quin alliberament va ser. La
càmera és molt dura. Ser actriu
és molt maco però estar pendent
del físic és un llast, una rèmora.

És mare de Raquel, que ja té
30 anys, i les bessones,Martina
i Miranda, de 21.
Sembla mentida, oi? Jo de jove
no tenia sentit de la maternitat,
mai no m’ho vaig plantejar. La
meva generació no es plantejava
res, vivia i punt. T’aparellaves, et
separaves, tenies fills. O no. Pim
pam. Ara s’ho prenen tot massa
seriosament.

Ho diu amb llàstima.
Perquè han perdut aquella capa
citat que teníem nosaltres d’en
trar en la vida com en un joc. Pe
rò quan vaig quedar embarassa
da tot es va capgirar. Era la
prioritat. He estat molt marassa,
ara pateixo menys.

Amb lamés gran ha treballat
a La Granja del Pas.
Sí, ara està acabant dramatúrgia.
A Raquel –i amb les petites m’es
tà passant el mateix– jo vaig tro
bar una amiga. I això sí que no ho
esperava.

L’amor l’ha tractat bé?
Sí. Però, compte, l’amor no te’l
regalen. A mi deixa’m sense
amor i sóc un misto apagat.

A la seva parella, RamonMa
daula, el dirigeix un altre cop
en aquesta obra. Es deixa?
Li agrada malgré tout. Ara com
plirem 25 anys junts. Ens hem
trobat dues persones que enmol
tes coses pensem igual i en d’al
tres som elmés oposat que es pu
gui imaginar. Fins i tot en deci
sions importants. L’amor no és
fàcil, cal anar cosint, brodant,
sargint.

Tot el que vostè té d’anarca...
...Ell ho té de disciplinat. La de
mostració que hem sabut portar
ho és que aquí hem arribat. En
aquest ofici acabes lligantte amb
gent de l’ofici, és inevitable. Però
és un ofici totalment caòtic.

Quina situació li ha incomo
dat més, els blancs de memòria
o les escenes de sexe?
Les escenes de sexe són una llau
na si no et dirigeixen bé. O t’ex
pliquen pla per pla, gestos, el que
es veurà o no... Una vegada –a
més acabava de parir– em van
dir: “Vinga, comença a enrotllar
te amb aquest actor, a la finestra,
feu el que vulgueu”. No el conei
xia de res! Va ser la pitjor hora i
mitja de lameva vida. Quina bes
tiesa, sisplau. Li vaig contestar al
director: “Noi, fes millor la teva
feina”.

“La cirurgia estètica és
un recurs molt legítim
però ja fa molt que
vaig entendre que és
una trampa”

“Lameva generació no
es plantejava res, vivia
i punt. Era un joc. Avui
s’ho prenenmassa
seriosament”

Conservaaquellamena
d’ullsmutantsquees fan
grisosoverdssegonsel
dia.Ditsàgilscomsar
ments, laprimor impossi
ble, elmateixàngelqueens
vaencisara lapantalla
comaNatalia,mésarru
gues imoltes,moltesvi
vènciesa larebotiga.
Esvacasarprimerambel
tambéactorMiquelCors, i
RamonMadaulaés laseva
parelladesdefa25anys.
Vaser tot justunmesdes
présdetenir laseva filla
Raquel–17horesdepart–
queensvaobrirel reixat
d’aquella torredeValldo
reix.Sílvia tenianomés28
anys iencara lidurava
l’èxitdeLaplaçadelDia
mant.Ensvaadvertir:
“Intentarénodecebre’ls.
JonosóccomlaColometa.
Josóc incisiva,nerviosa i
impacient”.Falsament
fràgil, vaigpensar.
Enaquellsvuitantaun
acabavaveientSílvia
Muntambcaradecolom.
Haviaaprèsdemoltnenaa
ser tossuda i insistent.“Em
vanoperaralsquatreanys,
vaigpassarmoltsmesosal
llit, i vacréixer l’obsessió
depoderballar”.Hova
aconseguir.L’acupuntura
liva treureelsúltimsdo
lors. Senseel llastd’aque
llaColometa(“vasermés
fàcil ficarseadinsque
sortirne”)vanéixeruna
directora lliure.

INCISIVA,
TOSSUDA I
LLIURE

Vida i esperança
després del ‘Brexit’

El periodista sempre
necessitaundesafia
ment.Eld’unacrònica
políticaconsisteixa

informardemaneraqueresulti
interessant, ambunaestructura
narrativanovel∙lesca iuna teoria
o interpretaciócoherentdel
perquèdels fets.Eld’unacolum
naésdivertir, o sorprendre,o
indignar,o fer riure,ocridara les
armes.Enelcasd’aquestaés
simplementdescansar.Descan
sarmentalmentdelsesdeveni
mentsocorregutsa laGranBre
tanyaqueporten tres setmanesa
lesnotícies, i procurarnoescriu
reaquellamaleïdaparaulaque
s’ha incorporatal llenguatge,que
començaperbdeburro, conti
nuaamb rderidícul i reaccionari
ied’estúpid iestranger,després
s’hiposaunaxaneuasaberper
què, i acabaambuna id’idiotesa i
immigració, iuna tde totxesa.

Abstreure’smentalment ide
mostrarqueen lavidahiha
altrescosesqueelsmaleïtspolí
tics i els seusmaleïts interessos.
Perexemple,queapartirdelmes
queveLondres–i ja tocava–
tindràmetrovintiquatrehores
els capsdesetmana, comcorres
pona laciutatglobalqueencara
és,perbéqueaquestaparaulota
quecomençaperbdebarbaritat
amenaçadeconvertirlaenuna
vulgarcapitaldeprovíncies.
Això, esclar, si elprojecteno
tornaaajornarseper ladisputa
ambels sindicatspel salari i les
condicionsdels treballadors,que
lògicamentaspirenaunacom
pensació sihande laburardesol
a sol, i a lluitarambelsvocife
rantsborratxosquesurtena les
tresde lamatinadade lesdisco
teques.Perquè, siguemfrancs,
els anglesosnosabenbeure.Ni
votarenunreferèndum.

ELS MANAMENTS DEL METRO
La vida continua,malgrat
aquella paraula innominable
queno sabemon ens portarà.
El llegendari tube, elmetro
més antic delmón,mou 1.400
milions de persones a l’any, i el
passat 4 de desembre va batre
el seu propi rècord en trans
portar enundia 4milions de
londinencs i turistes. Sempre
hi ha obres.Moltes estacions
semblen encara de l’època
victoriana, la qual cosa els
dóna un cert charm, coma les
fotos de color sípia o les pel∙lí
cules en blanc onegre, però li
treu comoditat. A les hores
punta està de gomagom, com
elCampNouenun clàssic. I
per facilitar la convivència, hi
ha un codi de conducta no
escrit (com la constitució an
glesa) que els forasters desco

neixen i els hooligans i altra
gent asocial ignoren. Com
deixar sortir dels vagons abans
d’entrar.Nobloquejar les por
tes amb lesmaletes.Noportar
penjades de l’esquenamotxi
lles que si et descuides et cla
venunapatacada.No aprofitar
el viatge per fer el dinar o el
sopar, deixant una olor d’ham
burguesa ambpatates oKen
tuckyFriedChicken.Nopo
sarse unxampúouna colònia
aclaparadorament aromàtics.
No abraçarse als pals comsi
fossin un amant de qui s’ha
estat llarg temps allunyat, i fer
que tothomhi giri al voltant
com la terra al voltant del sol.
Noportarmúsica a tot volum.
No vociferar.No intentar llegir
el llibre o el diari del veí, i no
xafardejar els seus emails.

PROHIBIT AVANÇAR
Són regles quenonecessària
ment es compleixen, i quenoes
castiguenambmultes. Però
queels londinencsdedebò
coneixen, i es remuntena
temps immemorials, segura
ment als de la reinaVictòria.
Comper exemple, que en les
escalesmecàniques, els que
estan aturats es quedena la
dreta, i els que avancenho fan
per l’esquerra (al contrari que a
les autopistes). I quanes can
vien ésuna revolució, diferent
que lad’aquella paraulota que
començaperbdeburro i signi
fica la sortidad’Europa, però
revolució al cap i a la fi. La
ciutat és convulsanonoméspel
perill que els bancsde laCity es
traslladin aParís i els executius
de les finances es quedin sense
feina, sinóperquè l’estacióde
Holborn, que entre les vuit i les
noudelmatí està atapeïda, ha
engegat unprogramapilot de

prohibit avançar enels seus
escalators. Inspirats enel fun
cionamentdelmetrodeSinga
pur, els seus responsableshan
arribat a la conclusió que així
es redueixenels taps i s’aug
menta la capacitat (110perso
nesperminut en comptesde
80). L’experimenthademos
trat tambéunaaltra cosa.Que
els anglesos sóngentde regles
fixes (respectar les cues, no
menjarse l’últimagaleta...) i no
els agradaqueels alterin la
rutina, així quehanposat el crit
al cel (“comestaràunen forma,
si ni tan sols pot pujar obaixar
les escales?”), i debonco
mençamenthan recuperat els
vells hàbits. Solen ser confor
mistes, peròquanes rebel∙len
muntenun sidral, comamb la
revoluciód’OliverCromwell o
elBrexit. Vaja, al final hedit la
paraula.Unautogol en el des
compte...

Trilogia de Londres
RAFAEL RAMOS


