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ALBERTLLADÓ
Quan comença Lalia, el curt amb el
qualSílviaMunt(Barcelona,1957)va
ser reconeguda comadirectora amb
unGoya,veiemcomlamaredelapro
tagonista serveix els tres tipusde tes:
elsuau,l’amargieldolç.Aquestritual
quotidià al Sàhara, que en realitat
simbolitza l’amor, la vida i la mort,
d’algunamanera,isensesaberho,re
sumeix bé les històries per les quals
s’ha interessatduranttota lasevatra
jectòrialaintèrpret,guionistairealit
zadora catalana. Encara que va co
mençarcomaballarinaprofessional,
alcostatdeGeluBarbu,aviatesvaes
trenarenelteatre,almíticSalóDiana.
L’èxitalapantallagranliarribariajo
veníssima, quan el personatge de la
Colometa, a La plaça del Diamant, la
va catapultar auna famanobuscada.
PeròsialgunacosacaracteritzaMunt
és la sevanecessitatd’independència
creativa.Desprésd’unallargacarrera
en el cinema com a actriu, i havent
treballat amb els millors, va decidir

passara l’altrecostatde lacàmera.El
seu últim treball,LaGranja del Paso,
va ser premiat recentment a la Se
minci.Conversemambellaquanestà
assajant El preu, el clàssic d’Arthur
Miller que es podrà veure al teatre
Goyadinsdelprogramadel Grec.

La multiculturalitat, a casa seva, no era
unmite.Demare francesa, vaviureuna
temporada a Las Palmas de Gran Cana
riaambelseuavi cubà.
La idiosincràsia de la meva família
era molt relativa. Per mi és molt im
portant haver viscut aquesta barreja
perquè no tinc una única manera de
pensar.Nohihaunaúnicamanerade
fer les coses. Si fosmitòmana, elmeu
mite seria elmeuavi.Devegades en
vejo la capacitat de riure i ballarmés
enllà de l’obstinació en la feina. Sem
pre t’oferia oxigena travésde la rela
tivitat.

El seu avi era metge. Tant en la seva
pel∙lícula ‘Pretextos’, com ara amb ‘El

Escenari|s

S’incorpora a la companyia del ballarí
romanès Gelu Barbu, i després al Ballet
Contemporani de Barcelona. Però el
1977 debuta ja com a actriu a ‘Somni
d’unanitd’estiu’,almíticSalóDiana.
Participava com a coreògrafa a l’As
sembleadeTreballadoresdel’Espec
tacle. Aquella Barcelona respirava
alegriaillibertat.Unaciutatontotera
possible, i em vaig llançar, potser in
gènuament, ambunShakespeare.Va
ser la inauguraciódelSalóDiana.

Avui sembla impossible fer aquests girs
professionals, tot està molt més buro
cratitzat.
Elquemés lamento és que lesmeves
tres fillesnoconeguinaquesta lliber
tat que vaig viure amb la seva edat. A
lasevageneracióelshanrobataques
taalegriadelaprimerajoventut.Dels
divuitalstrentahasdesentirquepots
amb tot. No és nostàlgia, és ràbia.
Avui hi ha una decadència més o
menysencobertaquehoesquitxatot.

Aquella primavera va durar poc més
d’unadècada. Idesprés totvacanviar.
Dues lloses s’ho van emportar tot:
l’heroïnaielpoderdelsdiners.Anara
Bocaccioeraunacosa,iunaaltramolt
diferenterasortirper l’Up&Down.

L’èxitencinemaitelevisióliarriba aviat,
el 1981, quan és escollida per interpre
tar laColometaa‘LaplaçadelDiamant’.
Encara ballava. No ho buscava, per
aixònoemvafermal.Vaserunapor
tad’entradaalcinema,iemvaperme
tre interpretar els papers que real
mentemveniadegust fer.

VaconèixerRodoredaenpersona.

“Sempre he estat
una intrusa”

entrevista a Sílvia Munt

preu’,apareixlafiguradelmetge.Defet
vostèvoliaserpsiquiatra.Araunade les
seves fillesestudiaMedicina.
Una de les coses que més valoro és
quan lespersones trobenunmitjàde
vidaambquèserútils.Elmetgeésun
paradigma. I el meu avi eramolt vo
cacional.Ateniasensecobraraquiho
necessitava...Emfamolta il∙lusióque
lamevafillaesvulguidedicaralame
dicina.Veusqueésfeliçajudant,com
ella diu, “amb les mans”. La sanitat
pública és un dels millors invents de
l’ésserhumà.

Amb només setze anys viatja fins a
Londres ies titulaaTheRoyalBallet.
Per primera vegada vaig sentir el ra
cisme. Érem las españolitas. Et feien
sentircomsifossisd’unaraçapocva
lorada. Quan et diuen ara que els jo
ves el que han de fer és anarse’n...
Compte.L’exiliésmoltdifícil.Ésuna
soluciómoltdura. IEuropanohaes
tat generosa. Ni tan sols amb elsma
teixoseuropeus.Aquíhosabembé.

A dalt, Sílvia Munt
fotografiada
recentment a
Barcelona durant
els assajos de
l’obra ‘El preu’ que
estrena al Grec

XAVIER GÓMEZ >
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El perfumde l’arpa

A. LL.

Estemenunpetit local d’assaig on fa
molta calor. Els actors s’hand’acostu
mar a l’espai claustrofòbic de l’obra
(unúnic espai i quatre personatges en
lamateixaunitat de temps) que es
podrà veure al teatreGoyadins de la
programaciódel FestivalGrec. Sílvia
Munt s’acosta aRamonMadaula
(Walter) i li demanaque subratlli un
gest. PereArquillué (Víctor) repeteix
una vegada i una altra una rèplica fins
que el to els convenç a tots. Els dos
són les dues cares d’unamateixa
moneda, dos germansque s’han en
frontat a lamisèria comhanpogut. A
RosaRenom(Esther) se li escapa el
riure quanhade llançar unabossa de
mà, il∙lustrant així la frustració d’una
vidaplenadeprecarietat. LluísMarco

(Salomon) serà el rostre del supervi
vent.
L’assaig és un lloc onhi caben tant

l’orfebreria com la incertesa. “Es
tracta de sentirse comunagran famí
lia.Hasd’estar tranquil per ser gene
rós. Si estàs nu amb les teves insegu
retats, posant tota l’energia, necessites
confiança”, ens confessaMunt. I
recorre auna cita deBergmanper
explicarnos la sevamanerad’enten
dre la direcció: “Jono faig bones
obres, sinóbons repartiments”.
ArthurMiller sabia dequèparlava

ambEl preu. La sevapròpia família,
immigrants polonesos d’origen jueu,
s’havia arruïnat. El que veiemen
escenano ésuna cosa tandiferent del
quepateixen, gairebéun segle des
prés, els protagonistes deLaGranja

del Paso. La desesperació els porta
d’entrada als retrets i a la por.
Comveure avui un clàssic? “La

mateixa obra s’actualitza sola i, alho
ra, t’ofereix aquesta sensació de repe
tició de la història”, ens diuMunt, que
observa cadadetall. Sapque treballa
ambmaterial deprimeríssimaquali
tat.No és la primera vegada.Des que
l’any2005vadirigirSurabaya, de
MarcRosich, pràcticament cada any
aixecaunaobrade teatre.D’autors
tandispars comSantiagoRusiñol,
YasminaRezaoJohnPatrick Shan
ley. “Només els grans tenen aquesta
capacitat deparlarnos des del passat.
IMiller aconsegueix el que esperes
d’unabonaobrade teatre, que et
remogui”, afirma. “Espregunta per la
inèrcia i el pas del temps.Va escriure
l’obra enuna etapademoltamadure
sa i això es nota”, afegeix la directora.
El personatge interpretat perPere

Arquillué relata comhavist al parc
altres famílies que s’hanquedat al
carrer. Encara porten les sabates

L’actriu i directora catalanamostra al Festival Grec ‘El preu’, un clàssic d’ArthurMiller en el qual dos germans,
interpretats perRamonMadaula i PereArquillué, han d’enfrontarse a anys de silenci imalentesos.Mentre prepara
aquesta estrena, parlemambella sobre la seva ja llarga trajectòria coma creadora en àmbits diversos

bones. I és quenodescobrimdedebò
lamisèria fins quenonotem lapobre
sa incrustada en el que s’assembla
massa anosaltres. “Quanveus que la
classemitjana s’ha esfondrat sence
ra... Avui, fins i tot si tens feinanopots
arribar a final demes. Estem ficats de
ple en l’esclavitud”.
Miller parla literalment de la falta

demisericòrdia.Nohi ha resmés
desolador que, enundesnonament,
veure els objectes personals de tota
una vida amuntegats comsimples
estris. Però els objectes aEl preu con
voquenels fantasmesdel passat. La
directora ens explica que enVíctor no
recorda gaire la cara de la sevamare.
Tot i això, recordaperfectament el so
de l’arpa que li arribava quan ell juga
va ambel seu germà. “Devegades els
sentiments sónmésperfumsque
paraules”, assegura SílviaMunt.

ArthurMiller

El preu

TEATRE GOYA. DEL 28DE JUNY AL 7D’AGOST

barcelona.cat/grec
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IS Emvadir:“Joetvaigescollir”.Ella

va ser qui, entre les cinc finalistesdel
càsting,vatenirladecisiófinal.Vaser
moltgenerosa.Lavaigconèixerquan
perfireconeixienelseutalent.Estava
pletòrica.Vamriuremoltíssim.

Ésunaautoraaqui tornaria?
Lanovel∙la està tan ben escrita... Allà
hihaviatoteslesclausdelpersonatge.
He llegit tota la sevaobra. Semprehe
volgut portar al cinema El carrer de
lesCamèlies. Inodescartoferho.

Lasevavoluntatd’independènciacreati
valademostraaviat.El1987fundalase
va pròpia companyia de teatre i produ
eix ‘Ondina’ i ‘Lanétadelsol’.
M’aclaparamoltestarsotmesaaunes
ordres ambquè no estic d’acord. Era
molt coneguda per La plaça del Dia
mant. I ens vam dir... per què no in
tentarho?

Desobte,esveuamb28anys,unacom
panyiaanomseu, iunafilla.
Ideviatrentamilionsdepessetes!Su
posava treballar fent sèries i pel∙lícu
les per finançar la companyia. Però
vamaprendremoltíssim.

Enelcinemahatreballatambelsmillors:
amb Fernando Trueba a ‘Sal gorda’,
ambVicente Aranda a ‘La pasión turca’,
amb Manuel Gutiérrez Aragón a ‘El rey
del río’, o amb Montxo Armendáriz a
‘Secretos del corazón’. El 1992 li donen
el Goya per ‘Alas demariposa’ de Juan
maBajoUlloa.
M’apassionalainterpretació.Vaigfer
pel∙lícules molt potents, però de ve
gades sentia que em faltava alguna
cosamalgratel reconeixement.Esta
va fent una sèrie, guanyava diners,
peròd’algunamaneram’ofegava...

Demanaunaexcedènciaise’nvaarodar
ennomés una setmana ‘Lalia’. L’aposta
perdirigirvasortirbé.El1999lareconei
xen amb el Goya al millor curtmetratge
documental. Com hi arriba, al Sàhara?
Els vaig conèixer fent una pel∙lícula i
elsvaigprometrequeundiatornaria.
Emvaigenamorardelseupoble,dela
sevabellesa,delasevalluita.Hihaun
abansiundespréscomapersona.

Tota lapel∙lículaésplenad’imatgesme
tafòriques.Ésuncanta l’esperança.
El tempspassad’una altra forma.Els
nens es crien entre tots. No existeix
aquestacosadelsdecasa ielsde fora.
Aldesertrespiresmolta llibertat.

L’any 2003, amb el documental ‘Gala’,
realitza el seu primer llargmetratge.
Ambquinapartdelprocésgaudeixmés?
Prefereixelguióoel rodatge?
Són etapes molt diferents. L’escrip
tura,itambéelmuntatge,ésmoltsoli
tària. Quan passes al rodatge, tot és
unabogeriaabsoluta.

L’any2007, amb ‘Pretextos’, li arriba el
premi a lamillor direcció del Festival de
Màlaga.Abordauntabú comelsuïcidi.
Perdesgràcia,heestat apropdegent
quehadit prou a la vida. Permolt vi
talsquesiguem,totshempensatcom
costadeviure.T’hasd’enganxar aal
gunacosa,siguial’amor,lareligióola

feina... Sino, causenunbuitmoltpe
rillós.Cal trobarunpretext.Veureal
gúques’estàdesenganxantm’hacol
pitmoltíssim.Inoésfàcildedetectar.
Normalmentsónsilenciosos.

Iescontinuasenseparlarne.
Vivimenunagranmentida.Elsgrans
objectius de vegades ens frustren. És
unabèstia que sempreestà a l’aguait.
Per què a l’Àfrica hi ha menys suïci
dis?Escomsilavidapasséspersobre
dequalsevolraonamentfilosòfic.

En aquesta pel∙lícula decideix treballar
ambelseucompany,RamonMadaula.
Noés fàcil. Però ens respectemmolt.
Entenemlainterpretaciódelamatei
xamanera. Això és bonic. Jo sempre
heestat una intrusa. Laballarinaque
actuava, l’actriuquedirigia...

Amb ‘La Granja del Paso’ torna al docu
mental. Però aquesta vegada gairebé
sense volerho. Vostè volia parlar, des
de la ficció, de l’advocat que va aconse
guir que el tribunal europeu revoqués
leshipotequesdelespersonesdesnona
des.Noerauntemaperanarademanar
crèditalsbancs.
Sí,noésuntemagrat.Llavorsvamde
cidir fer un documental. I vam anar
cada dimecres a les assemblees de la
PAH a Sabadell. És unmicrocosmos
onveusque les coses funcionen.Allà
tornesacreure.

Els protagonistes de la pel∙lícula posen
enqüestiólaideadecaritat.Amésdeso
breviure econòmicament, són capaços
decrearunacomunitat.
La caritat és jeràrquica. Ve donada
perquè tu tensmésque l’altre.El que
veiem allà és justícia social. Quan no
tens res, pots ajudar l’altre.És l’única
salvacióqueetqueda.

També a l’obra de teatre que ara diri
geix, ‘El preu’, els protagonistes s’en
fronten a una mena de desnonament.
Estemdavant el crac del 29, tan llunyà i
tanproper,alhora,de lanostracrisi.
Ésunacosacíclica.Desqueelmónés
món cada societat ha tingut les seves
crisis.Coméspossiblequenoapren
guem res? Quantes vegades els pro
blemeshanestatelsmateixos?Estem
abocatsaldolor.Peròsisapsquenoés
laprimeravegadaquepassa,crecque
potserméssuportable.Nopodemre
nunciaral’empatia.

Com veu les noves formacions políti
ques?AdaColau iManuelaCarmenase
ran capaces de portar aquesta idea de
justíciasociala les institucions?
La societat necessita aquesta gent,
malgrat tots els errors que segur que
cometran. Però aquest camí és im
prescindible. L’anterior estava molt
contaminat.

Quan arribi, com s’ha d’administrar la
frustració? No l’ha danyat un cert mes
sianismepromogutdesdedinsdelsmo
viments?
Exacte.No siguem il∙lusos. La religió
ésunaaltracosa.Necessiten temps. I
hemdedeixarques’equivoquin.Car
mena a més té l’experiència d’haver
viscutmolt.Ésmoltsàvia. |
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De la interpretació a la direcció

‘La plaça
del Diamant’
1981
Després d’ini
ciarse com a
ballarina,aviat
li va arribar
l’èxit amb
el paper de
la Colometa

‘Romeu i
Julieta’ 1986
Participa en
clàssics teatrals
com ‘Cyrano’,
‘Antígona’
d’Espriu o
aquest ‘Romeu
i Julieta’
SANSUAN/ARXIU

‘La néta del sol’
1989
Amb la seva
pròpia compa
nyia de teatre,
va presentar al
Romea aquesta
obra d’Ever
Martin Blanchet

ARXIU

‘El perquè
de tot plegat’
1994. Als
noranta actua
sobretot en
cinema, com a
la pel∙lícula de
Ventura Pons
sobre contes
de Quim Monzó

‘Secretos
del corazón’
1996
Participa en
films destacats
i premiats, com
aquest d’Ar
mendáriz que
va ser candidat
a l’Oscar

‘Pretextos’
2008
Primer llargme
tratge de ficció,
amb el qual
va aconseguir
el premi a la
millor direcció
del Festival de
Màlaga


