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Barcelona, va influir molt el treball de
Sanchis Sinisterra, a la Beckett. Va gene-
rar moltes inquietuds i va propiciar un
gir a la cartellera establerta de l’època,
més aviat poc original. En Sinisterra es-
criu molt bé. Hi ha qui escriu a través de
l’acció i ell ho fa des de les idees. 
Quan s’atreveix a posar-se a dirigir?
Aprofitant el meu any d’atur. Acabava de
fer Laberint d’ombres. No em va sortir
cap feina. Era pels volts del 1998 i vaig
adonar-me que hi havia moltes actrius
aturades. A partir de les nominacions
dels Max vaig decidir fer una graella per
saber quants homes i quantes dones tre-
ballaven en cada una de les especialitats
artístiques relacionades amb el món tea-
tral, cosa que va fer evident el domini
dels actors, els directors, els autors... El
primer any, a alguna gent, la graella no va
agradar gaire. Al segon any, la vaig pre-
sentar a través de l’Associació Projecte
Vaca. Ho vaig fer durant cinc anys. He
format part de Projecte Vaca durant uns
quants anys. La famosa graella va impulsar
que hi hagués un curs de dramaturgues:
una manera de fer-nos visibles és escrivint.
Projecte Vaca em va donar l’oportunitat
de poder dirigir espectacles poètics com
Sargit, Poesia per a vianants (que ens va
donar visibilitat recitant poemes als llocs
públics), 1908-Punt de partida...
Ha fet bé la tele al sector teatral?
La tele dóna a conèixer els actors, fa que
el públic se’ls estimi. Això és bo. La part
negativa és que si no surts a la tele, perds
atractiu. El públic té una gran facilitat
d’oblidar. És molt cruel. I passa sovint
que els teatres s’omplen en relació als ac-
tors que estan en pantalla en aquell mo-
ment. Els colobrots són un fantàstic en-
granatge de treball per a moltíssims pro-
fessionals. A casa, no van acceptar la meva
feina fins que no vaig sortir a la tele. I tam-
bé va passar entre els veïns de l’escala.
Avui torna a haver-hi un cert concepte de
companyia. Els actors no esperen que els
truquin a casa, sinó que s’organitzen.
Als anys vuitanta no hi havia tantes com-
panyies com ara. Dagoll Dagom, Come-
diants, Joglars, Mario Gas, Tricicle i algu-
nes altres. Si no hi entraves, et quedaves
sense feina o te n’anaves a Madrid. Hi ha-
via poca feina a la tele i les companyies
eren molt estables. Avui, els actors o es
munten una companyia o fan una escola,
i es dediquen a l’ensenyança. Cada cop
n’hi ha més, i de més tipus. De feina en
falta i els actors necessiten estabilitat eco-
nòmica. Cada vegada hi ha més actors
que el mercat no pot acollir, convertint-
ho en un sector precari. Molts actors (es-
cenògrafs, tècnics de llum i so, figurinis-
tes, etcètera) estem treballant tipus ONG.
Són les ganes de totes aquestes persones
el que permet que es mantinguin moltes
produccions a la cartellera. Sovint, donen
el millor d’ells mateixos i, a sobre, els
costa diners fer-ho. ❋
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caba de guanyar el premi Gonzalo
Pérez de Olaguer amb què la crítica
de Barcelona premia a una trajectò-

ria a l’entorn del teatre. Com va començar
tot?
Sóc de la promoció del 1973 de l’Institut
del Teatre. Fins al 1970, jo era mestra. Un
dia, vaig anar a un curset amb Albert
Boadella: m’agradava el gest, cantar i ba-
llar, no tant interpretar text. En Josep
Montanyés em va convidar a actuar a
L’ombra de l’escorpí. Allí vaig coincidir
amb Fermí Reixach i Joan Font. En Joan
ens va proposar fer un grup. Treballàvem
a través d’improvisacions inventant ma-
terials a la sala d’assaig que ens deixaven
els Joglars, a les nits. Buscàvem relacionar
les màscares amb la imatgeria del país, ja
es notava el declivi del franquisme. Era
una època molt estimulant. Ens vam po-
sar Comediants de nom. Era el més lògic
si seguíem la referència d’Els Joglars d’en
Boadella. Després de tres anys alguns de
la companyia vam deixar Comediants.
En Joan Font, i d’altres, defensaven més
la festa i els petards, i nosaltres ens de-
cantàvem pel teatre de text. També vaig
ser cofundadora del Lliure. Va ser quan
Fabià Puigserver i Lluís Pasqual van tro-
bar un local per actuar, a La Lleialtat.
Buscaven actors per fer una cooperativa
de teatre. Ens van agafar als tres que ha-
víem marxat de Comediants. Havia pas-
sat un any en buit. Érem veïns amb en Fa-
bià i em deixava remenar pel seu local La
Sibil·la, on guardava de tot per fer vestuari
i escenografies. Era una màquina de crear.
Eren anys de creació col·lectiva. Ara, en
canvi, l’autoria a Catalunya té bona salut.
Als EUA és normal que els actors també
escriguin els seus textos. A l’Institut del
Teatre hauria de ser també una assigna-
tura per als futurs actors. Perquè això
ajuda a definir-te millor com a actor. A
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oblida molt”

Imma Colomer
ACTRIU EN COMPANYIA

Imma Colomer segueix en actiu.
Amb l’autora i actriu Núria
Casado i l’actor Ferran Farré
impulsa l’espectacle Prime time,
una tragicomèdia sobre la
realitat de fer-se gran i que
l’aparador social vagi arraconant
el que ja considera superat,
envellit. L’espectacle en qüestió,
que fa quasi imprescindible un
col·loqui posterior, es va estrenar
dins d’un congrés amb experts
internacionals en l’envelliment al
Caixafórum i ara busca alguna
sala alternativa valenta. L’actriu
reivindicava en el seu discurs
d’acceptació del premi Gonzalo
Pérez de Olaguer (el 27 de març
passat) el seu dret a seguir en
prime time, a reivindicar la
plenitud de la vida, també des de
la maduresa.

Ara, els actors
se sumen a
un grup o fan
una escola.
Cada cop n’hi
ha més, i de
més tipusDE PERFIL

Optimista.
L’actriu i directora
Imma colomer, fa
uns dies, a la
terrassa de la
Llibreria Laie, a
Barcelona.
ORIOL DURAN


