
8
4

2
7

9
5

5
1

0
0

0
2

9

1
9

2
8

3

DIMECRES · 10 de juliol del 2019
Dipòsit legal: B20.249-1976

Amb el suport:

urora Bertrana, Shirley
Valentine, Neus Català
són algunes de les dones

que ha interpretat al teatre,
l’actriu que de joveneta volia ser
Janis Joplin. Amb 61 anys, no
desitja cap paper que no hagi
fet: “Julieta em queda una mica
lluny”, diu enriolada i vitalista.

He vist que va néixer a Buenos
Aires. És filla de l’exili?
Sí, d’alguna manera. Vaig venir
als deu anys. La meva mare es
va casar abans de la guerra i li
van matar el marit. El meu pare
va fer la guerra aquí, va anar a
França, en un camp de treball a
Alemanya i va tornar el 1945,
quan coneix a la mare. No tenia
papers i amb la mare, que tenia
parents a l’Argentina exiliats,
van anar allà.

Que té ‘Paradisos oceànics’,
d’Aurora Bertrana?
És el més conegut, però Aurora
Bertrana gairebé tot el que es-
criu és de tot allò que veu. He
llegit una novel·la curta, Tres

A

Actriu. Ha estrenat ‘Paradisos oceànics’ al
festival Grec, en què interpreta Aurora Bertrana

● De les dones que ha interpretat al teatre es

queda amb el “no defallir davant res” de la

lluitadora antifeixista, una actitud de resistència

que manté ara davant del que passa al país

Mercè Arànega

Gemma Busquets
BARCELONA

“En teatre no em
tornarà a passar
el mateix que amb
Neus Català”

presoners, sobre un fet real: a
França, després de la Segona
Guerra Mundial, hi va haver po-
bles sense homes. I el que feien
era distribuir presoners alema-
nys en cases de camperols per a
fer la feina de l’home, treballar
el camp. I a la novel·la Bertrana
explica tres casos de presoners.
El que fa és escriure sobre un
fet; els Paradisos també; les
cròniques sobre la dona musul-
mana al Marroc, també.

Com es prepara: s’empelta de
lectures o entra despullada?
He procurat llegir molt. En Jo-
sep Maria Fonalleras ha fet una
feina fantàstica de comprimir
Paradisos ocenànics i les me-
mòries de la guerra en una hora
d’espectacle. Hi ha una frase
que Bertrana utilitza molt i en
Fonalleras l’ha inclòs en diver-
sos moments, que és “gairebé
sempre som dues”. I amb la Pau-
la Blanco som la mateixa Auro-
ra, però som dues; és un joc.

Hi ha reivindicació en la tria de
personatges.
Shirley Valentine es va escriure
el 1985. Però és cert que ara es

dona molta importància a la do-
na, i saps que et dic, que ja era
hora! Ja tocava. Quantes dones
surten de la universitat més
preparades, i en el món laboral
els càrrecs els ocupen homes.

La revolució feminista actual és
intergeneracional.
Això dona esperança. I vol dir
que no és una febrada, sinó que
ve per quedar-se.

Va portar al teatre ‘Un cel de
plom’, de Neus Català. Què li ha
aportat l’obra?
Penso que mai em tornarà a
passar això en una funció. Es va
ajuntar el fet de fer una obra
que m’agradava parlant de la vi-
da d’una dona; per una banda
quedava satisfeta de la feina
teatral però a la vegada cada dia
tenia la sensació d’estar fent
quelcom bo. D’estar aportant al-
guna cosa al món, esperança,
ràbia. Transcendia el teatre; és
una gran responsabilitat.

La memòria històrica, encara
en falta molta per recuperar.
Quan feia la funció no era no-
més la temàtica de la memòria

històrica sinó ensenyar aquest
caràcter de la Neus, el no defa-
llir davant res. Tenir 90 anys i
plantar-te al mig de Rubí en un
solar per reivindicar l’hort urbà
que havia promès l’Ajuntament.
Algú que amb tretze anys va dir
“o cobrem com els homes o que
treballin ells”. Algú que davant
de les injustícies no s’agenolla i
ho fa amb alegria i força. El ca-
ràcter d’aquesta dona és del
més excepcional que he vist.

No ha volgut ser Janis Joplin?
M’agradava tant! Em vaig fer un
vestit amb un cobrellit de teles
adomassada de color granat. La
meva mare em volia matar! El
vaig plegar, li vaig fer un forat
pel coll i el vaig cosir per un cos-
tat i amb collarets a sobre, al
carrer; era la Janis del barri.

Una actriu amb 61 anys troba
papers?
N’hi ha menys. A totes les obres
hi ha més papers masculins. I
una altra cosa: un home amb 60
anys fa de banquer, de metge,
de jutge, de pare... Una dona
amb 60 anys fa d’àvia i prou.
Amb 40 encara pots fers de di-

rectora de banc. Tenen molts
més papers; més ventall de per-
sonatges. Ho parlava amb un
amic actor de la meva edat. A
les sèries es veu; els actors no
només fan d’avis; en canvi les
actrius, sempre el paper és de
cuidadores, al servei de... No
passa tant en el teatre, més en
les sèries, en audiovisual.

Mai ha fet el pas a Madrid.
Hi he anat a fer teatre, però eren
feines que es feien aquí i em de-
manaven per anar allà. M’agrada
viure aquí i treballar en català. És
el meu país i és on vull estar.

Com veu el país?
Tinc molt clar el que vull i ho
tornaria a fer les vegades que
calgués. La meva actitud és de
resistència. I quan arribi la sen-
tència, si és cert que vam votar
dos milions de persones el que
vam votar, hauríem de fer algu-
na cosa molt bèstia i no d’un
dia. Si no, no ens mereixem qui
vam votar. Com a persona que
he votat i tinc uns ideals, ho tor-
naria a fer i no els deixaré sols.
Penso que els estem deixant
sols i no hi ha dret. ■

Mercè Arànega és Aurora Bertrana a ‘Paradisos oceànics’, amb Paula Blanco (al centre) ■ SÍLVIA POCH
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