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ARTS ESCÈNIQUES ESTRENES

Un informe de la Fundació Aisge va denunciar fa escasses setmanes que poc més d’un 8% dels actors podia viure de la 

seua professió i que, entre els que treballen, més de la meitat no supera els 3.000 euros a l’any. Els intèrprets lleidatans 

professionals corroboren que malgrat que estan enamorats de la seua professió, el dia a dia no és el de la catifa roja.

R. BANYERES

❘ LLEIDA ❘ Glamur. Estrenes. Ves-
tits, maquillatges, pentinats i 
somriures impecables. Èxit... 
Llargues jornades d’assaig. 
Dotze o catorze hores de fei-
na. Inmumerables càstings sen-
se resultat.  Escoltar molts no...
Tot plegat (i més) és la professió 
d’actor. Quan les estrelles desfi-
len perfectes per la catifa roja, 
no sempre és or tot el que llu. 
El cartró pedra també està fora 
de l’escenari. I és que segons un 
informe recent de la Fundació 
d’Artistes Intèrprets Societat de 
Gestió (AISGE) efectuat a par-
tir de 3.282 enquestes (el 39% 
de la professió), únicament un 
8,17% d’actors espanyols in-
gressa més de 12.000 euros a 
l’any per exercir la seua profes-
sió, la qual cosa els situa “en el 
llindar de la pobresa”. 

Aquest mateix estudi as-
senyalava que únicament el 
2,15% cobra més de 30.000 eu-
ros a l’any. Una situació deriva-
da de la crisi que s’ha agreujat 
durant els últims tres anys, amb 
una feina cada vegada més pre-

cària i poques solucions alterna-
tives. Es tracta d’una anàlisi que 
a grans trets comparteixen els 
actors i actrius professionals de 
Lleida –que treballen en ciutats 
amb potent indústria teatral o 
audiovisual com Madrid o Bar-
celona– consultats per SEGRE, 
encara que tots ells, sense ex-
cepció, es confessen enamo-
rats de la professió i disposats 

a lluitar per perseguir els seus 
somnis. Alguns d’ells, com Mar-
ta Romero, Eduard Muntada o 
Andrea Trepat no dubten a aga-
far el toro per les banyes i crear 
els seus propis projectes quan 
no sona el telèfon. Altres, com 
el pirinenc Roger Casamajor, 
se saben afortunats perquè de 
moment sempre han pogut en-

cadenar un projecte amb l’altre. 
Això sí, coincideixen també en 
el que té d’imprevisible la pro-
fessió, en el sentit que poques 
vegades saben què passarà quan 
s’acabi l’obra, sèrie o pel·lícu-
la en què treballen en aquell 
moment. 

Una inestabilitat que els ha 
acostumat a estalviar “per si de 
cas” –com la majoria de mor-
tals– i que presenta la jubilació 
com una època encara més in-
certa segons el règim laboral 
amb el qual hagin estat treba-
llant. Això sí, tal com apunta 
Trepat, a més de prevenir la 
incertesa econòmica, han de 
treballar la fortalesa emocio-
nal, per no permetre que els 
mesos sense feina els minin les 
il·lusions.

És cert que moltes situacions 
no disten de qualsevol altra fei-
na, però no ho és menys que si 
algú pensava que els actors vi-
uen vides de somni, l’estudi de-
mostra que, com tothom, també 
pateixen. Això sí, el que ningú 
els traurà mai és l’oportunitat 
de viure mil vides.

MENYS DE 30 DIES

Entre els que van treballar 

com a actors el 2015, el  

46% ho va fer menys  

de 30 dies en tot l’any

La pols sota la 
catifa roja
El percentatge d’actors que viu de la seua professió és de 
poc més del 8%, diu un estudi recent de la Fundació AISGE

n L’actriu viu i treballa ac-
tualment a Madrid, on es va 
traslladar temps després de 
ser una de les protagonistes 
de la sèrie de TV3 Gran Nord.
Ha fet, teatre, cine, televisió, 
publicitat, doblatge... i sap 
que la seua professió és “una 
cursa de fons en la qual hi ha 
molta feina que no es veu”. 
“A les produccions petites no 
es paguen els assajos i quan 
actues moltes vegades vas a 
taquilla: si omples un teatre 
gran perfecte, però si estàs en 
un de petit, és difícil arribar a 
finals de mes”, explica. El ma-
teix passa amb els contractes 
i pot suposar una dificultat 
afegida a l’hora de demanar 
una hipoteca o llogar un pis”, 
assenyala en aquest sentit. 
Però no s’arruga i ja ha cre-
at la seua productora. “Si no 
vénen a buscar-me, creo els 
meus projectes.”

n L’actor i director Eduard Mun-
tada reconeix les dificultats de 
la professió però creu que des de 
la desfeta econòmica “passa el 
mateix en altres feines”. Admet 
que una de les idiosincràsies de 
la feina és la constant fluctu-
ació. “L’any passat gairebé no 
vaig tenir feina i aquest ja n’he 
hagut de rebutjar dos, perquè 
ja estic amb dos projectes: De-
likatessen, que es va estrenar a 
Lleida i podrà veure’s a la sala 
Muntaner de Barcelona, i els as-
sajos de Les Noces de Fígaro, 
que s’estrenarà al Teatre Lliu-
re de Barcelona”. Precisament 
per això, les seues jornades són 
maratonianes aquests dies: a les 
15 h assaig de Les Noces de Fí-
garo a Barcelona, i a les 23.00 
h, quan acaba, tornada a Llei-
da per assajar una obra per a 
escolars que podrà veure’s a 
Barcelona. Per això, explica, el 
sou varia en la mateixa mesu-
ra: “Potser un mes cobres 8.000 
euros i els quatre següents, res 
de res, zero euros.”

«Creo jo els 
projectes si 
no vénen a 
buscar-me»

«Quasi no vaig treballar el 
2015, aquest n’he rebutjat 2»

L’actriu lleidatana Marta 

Romero va participar en 

l’òpera ‘Rigoletto’.Eduard Muntada va ser un dels protagonistes de ‘Mequinensa’.

AIDA FLIX. TORREBESSES

MARTA ROMERO. LLEIDA

EDUARD MUNTADA. TREMP

«És una 
professió 

molt 
inestable»

n La jove actriu fa gaire-
bé un any que no treballa, 
“mai m’havia passat”, enca-
ra que ara la sèrie El secre-
to de Puente Viejo s’emet 
a Itàlia [amb un gran èxit], 
per la qual cosa pot cobrar 
drets d’imatge. “És menys 
que quan actues, però al-
menys permet anar tirant”, 
assenyala. “En general és 
una professió molt inestable, 
ningú t’assegura un sou a fi-
nal de mes, per això t’acos-
tumes a estalviar quan tens 
feina, no saps com anirà el 
futur.” Això sí, optimista 
i una entusiasta de la seua 
feina. “És fantàstic posar-te 
a la pell dels personatges i 
transmetre emocions al pú-
blic”, explica.

Aida Flix va interpretar 

Amalia a la sèrie televisiva  

‘El secreto de Puente Viejo’.
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El percentatge d’ocupats el 2014 va ser del 
66%, mentre que el 2015 va baixar fins al 43%, 
la qual cosa mostra que els últims exercicis 
la situació s’ha tornat més dramàtica

Segons l’estudi d’AISGE, l’any 2011 tan sols 
un 6,2% de professionals treballava sense 
contracte i cobrava en negre, mentre que el 
2015 aquesta xifra ja havia ascendit a l’11,7%

Només un terç d’aturats ha rebut 
ajut econòmic; el 7,5% té la prestació 
contributiva d’atur, un altre 7% té 
subsidi i un 4%, alguna ajuda d’AISGE

Sembla que ara s’ha des-
cobert que la gran majo-
ria d’intèrprets no acon-
segueix feina, si és que 
aquest terme és vàlid per 
referir-se a l’acompliment 
de l’activitat d’actor. 

Com no pot ser de cap 
altra manera, tal efec-
te és producte de la ma-
teixa causa que, al nostre 
país, genera tants altres 
despropòsits; aquest és el 
defecte de planificació, 
també anomenat popu-
larment començar la casa 
per la teulada o l’art de la 
improvisació. 

La teulada del teixit 
teatral és, justament, els 
actors, i els espectadors 
són els fonaments de 
l’edifici. 

Passa, doncs, que s’ha 
pretès instaurar un cas-
tell en l’aire, suposant que 
resultaria innecessari as-
segurar la base per soste-
nir el pes. Contemplant 
la televisió –l’òrgan de vi-
sió d’una realitat sovint 
irreal– molts han abonat 
la incauta idea que el món 
de la interpretació és una 
muntanya curulla de flors 
i violes, quan resulta ser 
al contrari. 

La superpoblació d’ac-
tors (i més encara d’ac-
trius) contrasta amb l’es-
càs interès que mostra la 
societat pel teatre. 

Tant és així que, en 
àrees d’immensa con-
centració d’histrions, la 
matèria ha implosionat i 
ha generat un món que 
s’autoproveeix: ells pro-
dueixen, interpreten, 
es contemplen i s’aplau-
deixen, donant lloc a for-
mes de vida alternatives, 
comunament allunyades 
del gran públic, denomi-
nades microteatre. 

Es tracta d’un intent de 
supervivència en un hàbi-
tat hostil i groller envers 
el seu ofici. 

La solució del proble-
ma, com de costum, és 
ben coneguda, encara 
que ingrata per als que 
haurien d’aplicar-la: edu-
car el públic i generar es-
pectadors, tasca àrdua, de 
gran desgast i de rèdits in-
certs per al càrrec que el 
promogui. 

Els polítics, a la vista 
està, sempre s’han sentit 
més atrets per les teulades 
que pels encofrats.

OPINIÓ

Amb ofici i 

sense benefici
EMILI BALDELLOU

CRÍTIC TEATRAL
■ Als seus 72 anys, l’actor 
Carles Canut, que té arrels a 
Gerri de la Sal, no pensa a ju-
bilar-se. “La pensió que em 
quedaria és mínima”, encara 
que afegeix que tampoc s’ho 
planteja perquè “encara em 
trobo perfectament de salut i 
tinc bona memòria per apren-
dre’m els papers”. 

Segons la seua opinió, des-
prés de tota una vida dedicada 
a la interpretació poder viure 
d’aquesta feina, “no és gens 
fàcil, a banda de sort, fa falta 
talent i una capacitat de resis-
tència inusual”, admet l’actual 

direcor de la Fundació del Tea-
tre Romea de Barcelona. En el 
seu cas, treballa amb contrac-
te, però paral·lelament tam-
bé és autònom. “En teatre et 
paguen els assajos amb unes 
condicions i les funcions amb 
altres”, explica. Si es tracta 
d’obres de llarga durada, re-
ben nòmines mensuals, mentre 
que si són pocs dies, cobren les 
jornades que la peça està en 
escena, independentment dels 
assajos, una part de la profes-
sió que reconeix que de vega-
des és millor fins i tot que la 
representació.

■ Per a l’actor pirinenc, “la 
situació és molt complicada, i 
més en els últims anys”, malgrat 
que es considera un afortunat 
perquè “mai he deixat de tre-
ballar”. Ara alterna el treball 
com a policia Quiroga a la sè-
rie de TV3 La Riera, amb do-
cència d’interpretació i teatre. 
“Per subsistir normalment fa 
falta treballar en dos o tres pro-
jectes”, explica. En el seu cas, 
l’habitual és que sigui assalariat, 
encara que no tots poden ser-
ho. “Els actors cotitzem en un 
règim especial de la Seguretat 
Social, Artistes i Toreros, que és 
sensible al fet que no tenim una 
jornada habitual de vuit hores, 
cinc dies a la setmana.” En efec-

te, quan roda tv movies o cine, 
les jornades solen ser de dotze 
hores, a les quals s’ha de sumar 
la documentació, estudiar els 
guions, etc. i en el cas del tea-
tre, els assajos. Actualment, el 
rodatge de La Riera acostuma 
a ser de 7 a 15, horari que per-
met fer teatre a la tarda. Així, 
la setmana anterior a aquesta 
entrevista, dilluns, dimarts i 
divendres va gravar La Riera, 
dimecres va assajar teatre, di-
jous va actuar a Girona i dis-
sabte va presentar un recital. 
Hi ha setmanes que poden ser 
més intenses, gravant La Riera 
al matí, i al teatre a la tarda. Ara 
bé, deixa clar que la seua feina 
l’“apassiona”.

■ L’actriu Andrea Trepat (Li-
nyola, 1986) ha estat la jove 
religiosa Cristina a la sèrie 
d’Antena 3 Mar de plástico. 
Tot just acabar el rodatge ja 
està immersa en els assajos de 
l’obra de teatre Anna Karè-
nina, que estrenarà a Bilbao 
a finals d’aquest mes “i que 
m’encantaria que poguéssim 
portar a Lleida”, confessa. 

Es troba en un bon moment 
professional, però és conscient 
que “has de saber adminis-
trar-te molt bé, tant econòmi-
cament com emocionalment i 
tenir sempre un pla B”. Es re-
fereix al fet que –com els seus 

companys – viu èpoques en les 
quals potser es veu obligada a 
rebutjar feines perquè no pot 
assumir-les totes i en altres, el 
telèfon pot passar mesos sense 
sonar. “Quan es dóna aquest 
cas, és qüestió de buscar al-
tres opcions. En el meu cas, 
he recitat poemes en classes 
universitàries, actuat en bo-
des, batejos i comunions i fet 
classes d’anglès teatral per a 
nens, per exemple”, explica. 
Però que no càpiga cap dubte, 
per a ella l’esforç val la pena. 
“Puc viure moltes realitats que 
no són la meua”, assegura An-
drea Trepat.

«Fa falta una capacitat  
de resistència inusual»

«Hem de tenir dos o tres 
feines per subsistir»

«T’has de saber administrar 
i tenir sempre un pla B»

G.LELOUTRE

La jove actriu Andrea Trepat en plena interpretació.

Josep Maria Pou (Sòcrates) i Carles Canut (Critó) a ‘Sòcrates’.

Roger Casamajor és el policia Quiroga a la sèrie de TV3 ‘La Riera’.

CARLES CANUT. GERRI DE LA SAL

ANDREA TREPAT. LINYOLA

ROGER CASAMAJOR. LA SEU D’URGELL


