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Busca
problemes

Bruna Cusí és la protagonista 
de la versió teatral que Pau 
Miró ha escrit del ‘Dogville’ 
de Lars von Trier
PerAndreuGomila Foto Iván Moreno
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Bruna Cusí

A BRUNA CUSI no li agraden les princeses. 
Quan es posa en aixó del teatre va a buscar-se 
problemes, amb personatges que naveguen 
entre el seny i la bogeria com a L’omissió de 
la familia Coleman, que viuen en realitats 
quántiques com a Lifespoiler, que están entre 
la vida i la mort com a Que rebentin els actors... 
Ara, fa el paper de Grace a la versió que ha 
escrit Pau Miró del film de Lars von Trier 
Dogville, rebatejada com a Virginia. Potser ja 
saben la historia: una dona arriba a un poblé 
estrany tot fugint d’alguna cosa, uns mañosos 
per al danés, un home per a Miró. Al Lliure, la 
dirigeix Silvia Munt.

T’agraden els personatges amb problemes?
Tots els personatges que tenen conflictes 
em semblen interessants. Pocagent té pocs 
problemes... L’interessantésque elpersonatge 
visqui contradiccions, conflictes, amb les coses 
que li passen i que aixó el faci avanzar cap a una 
banda o cap a una altra. Sense conflicte, hi ha 
poques coses a explicar.

Quins son els conflictes de la Virginia?
Ve d’una familia, d’un lloc, on moralment no hi 
está d’acord. És d’una familia rica, amb molts 
diners, i el seu pare és un home sense escrúpols. 
Ni moralment ni éticament suporta veure les 
coses que fa. Aixó li fa teñir una contradicció, 
perqué tothom vol estimar-se elspares, sentir 
que són un reflex. Per ella, no són un referent. El 
pare és uncorrupte, d’aquests que no mostren 
mai la cara, d’aquests que no sabrás mai qui són.

Qué hauries fet en el seu lloc?
Jo hauria marxat, també... Eliamarxa quan 
pren consciéncia d’aixó. Quan has nascut 
en un entorn on t’has sentit poc estimat, el 
normal és buscar aixó en un altre lloc. I és el 
que faella. Arriba a aquellpoblé, primer amb 
una desconfianza absoluta, perqué no creu 
en la humanitat. Creu que les persones no són 
bondadoses, pero apoc a poc va trobant l’amor.

La posen a prova durant dues setmanes i al 
text es diu que quan coneixes algú, sempre 
ofereixes la millorcara de tu mateix...
Per molt que hi hagi un cert perill, la gent del 
poblé mostra la millor cara, fins que ella es va 
integrant i se sent part d’aquest poblé. Sent 
que ha trobat una familia. Elproblema arriba 
quan sembla que el perill es fa evident i la gent 
comengaatenirpor.

S ’ha plantejat 
la pel-lículacom 
una metáfora del 
feixisme.
AlapeMícula hi ha 
aixó, pero també hi 
ha una crítica a la 
societat americana 
i tot el tema religiós. 
LaGraceésunamena 
de Crist. Ella creu que 
1’home és bo i ho vol 
demostrar alpoble i

“Roques 
obres de 
teatre et 
permeten 
fer un 
personatge 
tan profund, 
tan al límit”

Una noia que fuig can en 
un poblé qualsevol i intenta

‘Dogville’

guanyar-se la gent oferint-los
tot el que té.

-> T. Lliure: Montjui'c. Del 9 de maig al 9 de juny. 15-29 €.

demostrar-ho alhora al seu pare. En el nostre 
Dogville, lareligiositatha desaparegutila 
Virginia arriba al poblé desconfiada. El viatge 
és diferent. El que li interessa explicar a la Silvia 
Munt és que, en una situado extrema, els límits 
entre la bondat i la maldat es difuminen. És 
quan surt elpitjor de nosaltres.

L’adaptado té moltes coses que no es diuen?
És molt cinematográfica, de molt poca 
paraula, amb frases molt curtes, amb una cosa 
molt hermética que, com a actor, has d’anar 
desencallant. Perqué hi ha molt subtext: tot 
el que es diu va carregat de moltes capes.
La pel-lícula és molt te atral i l’obra, molt 
cinematográfica.

Com treballa aixó un actor?
Entenent els conflictes de cada situado. I les 
intencions que té cadapersonatge amb els 
altres. Sovintcontradictóries.

Aixó afecta la teva vida ‘civil’?
És un deis personatges més durs que he fet. Per 
mi, és el repte més gran que he fet... A la segona 
part hi ha escenes molt violentes. I la violéncia 
mai no és cómoda. Per sort, estic envoltada 
d’uns companys fantástics que em donen molt 
suport. És una feina psicológica. M’he fet una 
llista de llibres de comédia que estic llegint. 
Intento airejar-me. Estic fentmoltd’esport.

Has vist Desgracia, l’adaptació al cine de la 
novel-la de J.M. Coetzee?
És fortíssima. Parla delperdó, de compots

conviure, després d’una ‘guerra’, amb la 
persona que va violar-te.

De fet, a tots ens agradarla saber qué li passa 
al final a la Grace/Virgínia...
Al principi, penses que Von Trier no estima ni 
les dones ni les actrius: posar-les en aqüestes 
situacions és horrorós. Pero, per altra banda, és 
un regal. Poques obres de teatre, pel-lícules, et 
permetenferunpersonatge tanprofund, tan al 
límit. Aixó és un gran repte.

El fet que qui dirigeixi l’obra siguí una dona 
canvia moltes coses?
Moltes. Com que lapel-lícula és molt ética i la 
venjanga de la Grace és ética, Von Trier aplica 
el distanciament. És molt brechtiá. La Silvia 
el que volia era agafar aquest personatge i 
donar-li unapinzellad a de realitat, mostrar com 
reaccionaria una dona d’avui a una situado com 
aquesta. Per aixó rebaixal’edat del personatge: 
havia de ser més ingénua, més jove.

La Trini d'lacerta gloria ha canviat la teva vida?
Sí, l’ha canviat. Nonomésper haver-la rodat.
La pel-lícula era un somni que tenia de fa molts 
anys. Vaigfer un curs amb 1’AgustíVillaronga 
i des de llavors que va néixer una relació. Vaig 
trobar un mestre en ell. Em va donar aquesta 
oportunitat. Ise’m va girar la sort. Després vaig 
fer Estiu 1993. Amb aqüestes dues pel-lícules, 
de sobte vaig ser en un lloc on ab ans no hi era. 
També pensó que les coses arriben quan estás 
preparat. Fa sis anys, no hauria pogut fer front a 
unpersonatge com el de Dogville. ■
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