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La manresana Sílvia Sanfeliu i
Morros té un currículum brillant
en el món de la direcció i adapta-
ció de musicals al català. Premi
Butaca el 2004 al millor espectacle
musical i premi FAD. També diri-
geix espectacles musicals per a
públic familiar; la llista de feina
feta és llarga. De jove volia ser ac-
triu de cinema però finalment la
va subjugar el teatre. Considera
que els musicals són el terreny
comú compartit pel cinema i pel
teatre i per això és la seva zona de
confort. Estudià als Estats Units i
és llicenciada en Direcció i dra-
matúrgia per l’Institut del Teatre.
P  Em diu la data de naixement?
RUi, no em posis l’edat, eh? Sóc
del 7 de setembre. Els actors no
posen l’edat, no es pot posar. Hi ha
molts llocs en què no es posa en
els currículums; és que provoca
prejudicis. Un actor és el que et
dóna, el que dugui de casa és in-
dependent de la persona.
P Vol dir que els actors viuen en
una doble vida.
RFos només doble! Jo no sóc ac-
triu, però he fet de tot i m’agrada
molt, però no me’n considero.
Quan em diuen que sóc actriu
m’agafa un... no, no, molt de res-
pecte. Però recordo que quan co-
mençava a estudiar a l’Institut del
Teatre, els amics o la gent que em
coneixia canviava la manera de
mirar-me i em deien: ah! doncs tu
deus saber dir mentides, no? En
aquell moment no reacciones,
però amb els anys t’adones que fer
teatre és tot el contrari; fer teatre
és buscar la veritat. Ara que tinc
l’oportunitat de fer classes amb jo-
vent, alumnes de l’institut Lluís de
Peguera que fan arts escèniques,
els ho remarco una i mil vegades;
és que si un actor està en escena i
no te’l creus...
P Tinc una llista d’actors de
cine les pel·lícules dels quals no
puc veure perquè no me’ls crec.

R No te’ls creus i et descol·lo-
ques, o sempre veus la persona i
no el personatge. El que és fasci-
nant és quan veus un actor i creus
que no ho és, que l’han agafat per
fer el seu propi personatge, i t’ado-
nes que és un actor, i dius: que bo
que és! Perquè en aquell moment
me l’he cregut.
P I quan passa ho agraeixo
molt, i també si es tracta d’intèr-
prets coneguts, tant en el cine
com en el teatre. Sé que és tal,
però en aquell moment  no ho
és. Me’ls crec i ni m’ho plantejo,
qui són.
R Mira quin joc tan bonic de
mentida-veritat. Tu saps que és
ficció, ho saps perfectament. I en
el teatre encara més perquè tot
passa més a prop, en el cinema hi
ha una distància d’espai i de
temps, però hi jugues. Hi ha d’ha-
ver molta veritat allà.
P D’on li ve la dedicació a
aquest món?
RNo em ve de família; ningú de
casa meva s’hi havia dedicat
abans. A vegades aquestes coses
funcionen per famílies. Quan a
l’escola s’havia de muntar una
obreta de teatre, les tres o quatre

amb l’etiqueta de teatreres ho
fèiem; inventàvem històries, play-
backs... però a mi no m’agradava
el teatre; volia ser actriu, però de
cinema. En aquell moment a tea-
tre, ja hi anava... als cicles de Ria-
lles, fantàstic, però no m’atreia.
Des de petita quedava amb les
amigues per veure els Òscars. Vo-
lia ser actriu, però després vaig
veure que hi havia gent que ma-
nava més, i això ja em va agradar,
perquè com que a l’escola ja escri-
via els guions, i algú havia de diri-
gir, encara que amb poc criteri....
I vaig anar als Estats Units a estu-
diar el que aquí seria segon de
batxillerat, i allà sí que en vaig fer
de teatre, era una assignatura més
de l’escola. Els americans són
molt competitius, i com que no
em vaig apuntar a cap esport, em
vaig apuntar a unes competicions
de monòlegs que te’ls havies d’es-
criure, i participaves en diferents
categories de districte, de zona, de
regió i d’estat, i jo hi anava amb set
o vuit de la meva escola i vaig anar
guanyant; vaig quedar primera de
districte, de regió i vaig anar a l’es-
tatal. Ens van convidar a anar a
Minneapolis i, ostres, arran de tot
això  vaig pensar: que xulo això de
fer teatre!
P On va estar dels Estats Units,
que són molt grans.
R Al nord de Minnesota, una
zona de pobles petits, l’Amèrica
profunda, rural, d’hiverns molt
freds amb neu d’octubre fins abril
o maig; gent religiosa, conserva-
dora, blanca, amb armes pertot
arreu. Recordo que nois de la
meva classe feien campana per
anar a caçar entre octubre i no-
vembre, que era l’època de cacera
major, cérvols... M’horroritzava.
Encara hi vaig sovint perquè
d’aquella estada amb la família
que em va acollir, i després hi va
anar la meva germana, ha quedat
una amistat molt gran, uns vincles
molt estrets, anem allà, ells vénen
aquí; ells són els meus pares i els
meus germans d’allà, tot i que
quan hi sóc hi ha coses de política
de les quals no parlem perquè no

Sílvia Sanfeliu i Morros
Directora teatral, traductora, lletrista, professora i cinèfila. El teatre musical li és combustible vital. De petita i adolescent volia ser actriu de
cinema, fins que el cuc del teatre la va fer decidir per la direcció i la dramatúrgia. Afirma que la interpretació és un món de veritats i que la prova es
fa evident quan l’espectador oblida quin nom propi hi ha dalt l’escenari i el bescanvia pel personatge; que és quan l’intèrpret esdevé creïble

«Cadascú ha de ser al lloc que li toca i entre
tots fem una cosa que és l’obra de teatre»

ELS 4 CANTONS

Tothom té el que es me-
reix?
Diuen que a partir dels quaran-
ta tothom té la cara que es me-
reix.
Millor qualitat, pitjor de-
fecte?
Com a defecte, que em promo-
ciono poc, i com a qualitat, vull
pensar que sóc una bona per-
sona.
Quina part del seu cos li
agrada  menys?
Les cames.
Quants diners són un bon
sou?
Els suficients.
Quin llibre li hauria agra-
dat escriure?
«La vida es sueño».
Una obra d’art?
El musical «Hamilton».
En què es considera exper-
ta?
En els jocs de paraules.

Déu existeix?
Sí.
Què s’hauria d’inventar?
Un xarop que ho curés tot.
Quin personatge històric o
de ficció convidaria un dia a
sopar?
Leonardo Da Vinci. Vull saber
si la Gioconda del Prado és la
Verge de Montserrat.
Un mite eròtic?
George Peppard a «Desayuno
con diamantes» i Gary Cooper
a «El manantial».
Acabi la frase: la vida és...
Meravellosa.
La gent, de natural, és
bona, dolenta o regular?
Bona.
Ingredients d’un paradís?
La família, amics i teatre.
Un lema per a la seva vida?
En lloc de preguntar-te per
què?, és millor preguntar-te
per què no?

INSEPARABLES

OBJECTE El mòbil fa de
tot, a banda d’un telèfon i de
terminal per a les xarxes so-
cials que segueix,  li és eina
de treball; hi té els musicals,
els tracks de so, els textos
que treballa.
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ens entendríem. Tenim un vincle
molt bonic. Va ser molt dur per-
què era una vida de granja, amb
els veïns més propers a una pila
de quilòmetres. M’hi vaig treure
el carnet de conduir, que era una
assignatura de l’escola.
P Sí que en va fer, de feina, en
aquella primera estada ameri-
cana!
R Molta, i em vaig quedar amb
ganes de fer-ne més, i per això
quan vaig tenir la graduació de la
High School me’n vaig anar a Ca-
lifòrnia a fer cinema. Home! una
persona que vol fer cinema va a
Hollywood! Que no era ben bé
Hollywood, era el comtat d’Oran-
ge, a la ciutat de Fullerton, a tocar
Disneyland, on hi ha la universi-
tat. I allà m’hi vaig estar un any
més. Quan torno, m’apunto a una
escola de cinema de Barcelona, jo
tossuda i tossuda. Vaig fer uns
quants curts, aprendre guió... I
arran de voler fer coses vaig entrar
en contacte amb una gent de
Manresa que feien teatre i neces-
sitaven algú que els dirigís. Vam
fer algunes coses amb l’Àngels
Sánchez, el Joan Jordi Miralles... I
l’Àngels ja era a l’Institut del Teatre
i em van empènyer perquè fes les
proves per entrar-hi, i em vaig pre-
sentar a les places de direcció i
dramatúrgia. 
P La cosa ja començava a ma-
nifestar-se.
RSí, el que m’agradava del teatre
era que veies els resultats molt rà-
pidament. Fer un curtmetratge...
duia una feina... fins que no veies
alguna cosa... En canvi el teatre...
Havies de treballar molt però,
pum!, en els assajos ja ho veies, i
amb el públic tenies una connexió
molt ràpida; en canvi en el cinema
el públic et queda lluny, pot ser
que no l’arribis a veure mai. He fet
curtmetratges que crec que no els
ha vist ningú; algun festivalet... Per
contra en el teatre, per poc bé que
ho facis, tens l’oportunitat de con-
nectar amb el públic i que es pro-
dueixi un retorn. 
P El seu currículum delata una
predilecció pel teatre musical.
RMoltíssima!
P Li faré una confessió, m’agra-
den els musicals americans dels
cinquanta, els musicals que es
fan aquí i ara, els trobo... 
RJo sóc molt de Cole Porter, tam-
bé. No passa res, no t’ha d’agradar
pas tot. Entre els musicalers hi ha
molta diversitat de gustos. Alguna
vegada m’ha passat que he anat a
veure alguna cosa a Londres, que
m’ha encantat i que ha durat no-
més quinze dies. A tu t’agrada allò
que t’agrada, és com el menjar. A
mi m’agraden els calçots i hi ha
gent que no.
P Jo ja entenc que no som ame-
ricans i que a l’hora d’afrontar
una producció no es té el poten-
cial de la seva indústria cultural.
RA vegades és això, a vegades és
que no tens els drets perquè no
te’ls donen. Per a mi els musicals
lliguen més amb el cinema. De
petita, les meves pel·lícules eren
My fair laidy, Somriures i llàgri-

mes, Mary Poppins, Singin’ in the
Rain (Cantan sota la pluja), Grea-
se, més actual... Per a mi això era
el cinema, el normal. Encara que
tots aquests musicals són dife-
rents entre ells, i després van co-
mençar els Disneys. A vegades en
converses l’Esteve Soler, gran au-
tor teatral, manresà, amic i que
em té molt clissada, em diu  que
dirigeixo teatre com si fos cinema.
P El musical és un lloc comú
per a vostè en què es donen la
mà cinema i teatre.
RBroadway, el teatre, és previ.
P Costa est, teatre; costa oest,
cinema.
RSí, sí, i després hi ha Europa, on
també es fan moltes coses. 
P Tornem a l’Institut del Teatre.
Amb aquesta mentalitat cine-
matogràfica, què...?
REm sembla que jo era una mica
outsider, però qui no tenia un all
tenia una ceba. Hi vaig aprendre
molt i vaig conèixer gent merave-
llosa. Recordo la cara del meu tu-
tor de final de carrera, el Ramon
Simó, fantàstic! quan li vaig dir
que volia fer Kiss me, Kate,de Cole
Porter, quan els meus companys
buscaven textos compromesos
d’autors desconeguts, potents. I

vaig tenir la sort que el director de
l’Institut era el Pau Monterde i hi
havia el Joan Abellán, enamora-
díssim dels musicals, el Jaume
Melendres, i gràcies a ells ningú
no es va posar en contra i ho van
fer possible. El Kiss me, Kate ho
reunia tot, és teatre dins el teatre,
que això m’encanta, una compa-
nyia que munta un obra de Sha-
kespeare, La feréstega domada,
on es barreja realitat i ficció. 
P Com es dirigeix una obra si
els que la interpretaran són uns
monstres escènics? Que ja vé-
nen ensenyats de casa?
RÉs que han de venir ensenyats
de casa, que és la seva feina! Pot-
ser la metàfora no serà bona per-
què jo, d’esports, ja ho veus: un
entrenador no ha d’ensenyar a ju-
gar a un futbolista, aquest ja ha de
venir ensenyat de casa; haurà de
fer unes tàctiques, haurà de saber
col·locar cada jugador allà on li
toca, però no els ha d’ensenyar a
tocar pilota. Jo no he d’ensenyar
interpretació als actors, és la seva
feina, i no he d’ensenyar als pro-
fessionals del vestuari o als il·lu-
minadors a fer vestits o a situar els
llums; cadascú ha de ser al lloc
que li toca i entre tots fem una

cosa que és l’obra de teatre. Ens
hem d’organitzar, potser discutir,
però com millor sigui cadascú...
Crec que era l’Stanley Donen que
va dir que la feina de director era
molt fàcil: t’has d’envoltar dels mi-
llors i no molestar gaire. I Elia Ka-
zan va dir que el repartiment triat
és el 75% de la feina del director.
Veus com t’he citat dos referents,
i tots dos són  del cinema. 
P I ara, en aquests moments,
professionalment on es troba?
RFaig classes de teatre, tradueixo
de l’anglès al català, escric... Això
darrer és el que més m’agrada
però no hi puc dedicar temps, i
això que l’Esteve Soler sempre
m’ho diu: Sanfeliu, escriu! Això
d’escriure sembla que ho pots
compaginar amb altres coses, jo
no, quan escric, escric. He tingut
la sort aquests darrers anys de
col·laborar amb el Jordi Casano-
vas en tres projectes, ell també és
un autor fantàstic però alguna
cosa hem hagut de fer junts, so-
bretot perquè en un cas tot el ma-
terial original era en anglès, es diu
Port Arthur, i és sobre uns fets
ocorreguts el 1996 a Austràlia, on
hi va haver una matança, i el pri-
mer interrogatori policial a l’acu-

sat dels fets planteja molts dubtes.
El material era les cròniques del
succés i les conseqüències que va
tenir, de les quals vam haver de fer
no ja una traducció sinó una ver-
sió teatral, i per això en compar-
tim autoria. 
P En això de convertir fets reals
en obres de teatre, vostè també
ha participat en l’obra «Mileva»,
un treball que s’ajusta al con-
cepte de microteatre.
R M’agrada molt. Mileva va ser
un encàrrec que ens vam fer no-
saltres mateixos: el Ferran Barris,
el músic; el Jordi Gener i la Clàu-
dia Perramon, intèrprets; i jo a la
direcció, per al festival de micro-
teatre del Kursaal. Feia poc que
escoltant l’espai de RAC 1 dels dis-
sabtes Il·lustres execrables vaig
sentir la història d’Einstein i de la
seva primera dona, la matemàtica
Mileva Marict. Resumint, sembla
que darrere de la feina publicada
el 1905 per Einstein i que li com-
portaria la concessió del Nobel hi
podria haver hagut la mà de Mile-
va; en definitiva, que vam crear
una peça, que ens va sortir una
mica més llarga del previst, de la
qual estem molt contents, i a més
a més és un musical!
P I a Manresa, què?
R Aquesta pregunta me la feien
molt quan vaig entrar a l’Institut
del Teatre, aquell any hi vam en-
trar set de Manresa. Penso que
passen moltes coses. Barcelona és
meravellosa però les condicions
de feina no són necessàriament
més bones. M’agrada treballar a
Manresa, arrencar projectes aquí. 
P Exportem molt talent, però hi
ha política de producció?
R Dels teatres públics, n’hi ha
que són de producció i uns altres
que són d’exhibició; això ja està
pautat. Hi ha sales com el Nacio-
nal, el Lliure... que són pensades
per fer produccions. Aquí al Kur-
saal han sortit coses. El Projecte
Jan i Júlia ha acabat essent una
producció pròpia, se n’han fet
cinc espectacles diferents, i alguns
ja són tradicions, com El meu pri-
mer Nadal; el Fem òpera; el Fem
dansa. Això s’ha empès des del
servei educatiu del Kursaal i es fa
amb pressupostos mínims.
P Estaria bé que la ciutat desti-
nés recursos a la producció prò-
pia, potser com una manera de
situar Manresa en el mapa cul-
tural del país?
R I també està bé que ens ho
guanyem. El Kursaal ha fet moltes
coses i està ben encaminat. El mi-
croteatre de l’any passat va funcio-
nar molt bé i aquest any es repe-
teix: fantàstic, molt bé. De diners
no en vindran, i menys ara com
estan les coses, doncs pensem co-
ses que estiguin al nostre abast.
No som Barcelona, penso que ens
equivocaríem, però com a sala
d’exhibició tenim un prestigi, un
nom, una marca. La gent està con-
tenta de venir aquí, al Kursaal i al
Conservatori, i del tracte humà
que reben. 
P Vostè és optimista i positiva.
RQue se’m nota? 

Sílvia Sanfeliu a la zona de camerinos del teatre Kursaal, on l’olor de teatre ho impregna tot SALVADOR REDÓ

El que m’agradava
del teatre era que

veies els resultats molt
ràpidament (al contrari
del cinema)»

A vegades l’Esteve
Soler, que em té

molt clissada, em diu 
que dirigeixo teatre com
si fos cinema»

No som Barcelona...
però com a sala

d’exhibició [Kursaal] tenim
un prestigi, un nom, una
marca»
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