
››CULTURES Pintura. Uns 250 estudiants
van pintar ahir un enorme
Picasso davant del Museu
d’art Reina Sofía de Madrid,
en una activitat organitzada
per l’Escola d’Arquitectura

Teatre. El dramaturg Sergi
Belbel va defensar ahir el
mestissatge cultural de
Catalunya a la Fira del Llibre
de Praga, en la qual Espanya
és la convidada d’honor 
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Els participants de la vintena
edició de les Jornades Internacio-
nals de Llengua i Cultura Catala-
nes, enguany una quinzena, co-
mençaran a arribar aquesta tarda
al municipi del baix berguedà, on
s’estaran fins al 22 d’agost. Es
tracta d’universitaris majoritària-
ment d’entre 22 i 30 anys i proce-
dents d’arreu d’Europa que, du-
rant 10 dies, perfeccionaran el ca-
talà, que durant la resta de l’any
aprenen als seus països.

Concretament, aquest 2008 par-
ticipen a les jornades estudiants
de català de Romania, Polònia,
França, Alemanya, el Regne Unit,
Itàlia, Croàcia, Rússia i l’Iran, que
s’estaran en pisos de lloguer faci-
litats per l’Ajuntament davant la

poca predisposició per part dels
habitants de Gironella d’acollir-
los a casa seva.

A partir de demà, els inscrits re-
bran quatre hores lectives de ca-
talà a l’institut de Gironella. A
més a més, les jornades també
preveuen un programa de confe-
rències obert a tot el públic. Es fa-
ran totes a l’església vella, a partir

de 2/4 de 7 de la tarda, i tractaran
de les festes i les tradicions catala-
nes (dia 12 d’agost), el cinema en
català (dia 14) i els jocs lingüístics
(dia 18). També s’ha previst realit-
zar un taller de sardanes i sortides
a la Baells, Girona, Figueres i
Montserrat. Quant a la recepció
oficial prevista inicialment per a
avui al vespre, a l’església, segura-
ment se celebrarà dimarts.

Abans de tornar cap a casa, el
dia 22 d’agost, els universitaris
marxaran de Gironella en direc-
ció a Tarragona, on completaran
la seva estada a Catalunya. I és
que les estades les organitzen de
forma conjunta els ajuntaments
gironellenc i tarragoní, amb diver-
ses activitats culturals i de lleures
paral·leles als cursos.

L’actor Quimet Pla (Olesa,
1950), al qual s’ha pogut veure
darrerament en el repartiment de
La plaça del Diamant, la darrera
gran producció del TNC, va rebre
ara fa uns mesos el premi Serra
d’Or per la seva trajectòria com a
intèrpret teatral. Un premi me-
rescut, que li agrada, diu, perquè
no és «gens mediàtic». Pla és un
actor format a l’escola de Come-
diants, que suma quatre dècades
dedicades al teatre i que assegura
que el que més l’atrau artística-
ment i interpretativament és po-
der fer projectes cada cop més
complicats. Com Krapps’s, que es
va poder veure al Grec de l’any
passat.

-Quins aspectes de la seva tra-
jectòria creu es valoren més?

–Sóc un tipus d’actor que prové
d’una escola, la de Comediants, on
el teatre es considera creativitat des
del punt de vista de l’actor, que
crea el personatge a dalt de l’esce-
nari. En contraposició, hi ha un al-
tre tipus de teatre, el d’autor, en què
només es necessita algú que inter-
preti allò que és escrit. La majoria
dels actors que han estat educats
aquí saben interpretar un text, pe-
rò no tenen la capacitat d’inventar.
Això em fa ser una mica diferent i
suposo que també és important.
Prefereixo no ser una persona me-
diàtica amb obres d’altres i  que els

meus quadres siguin signats per
mi, encara que no valguin gaire.

–Però vostè sap perfectament
què és treballar a la televisió.
Com la veu?

–A nivell d’ofici és més o menys
la mateixa base, però la manera de
realitzar-la és diferent. Per exem-
ple, no és el mateix un fuster que
faci portes que un que faci marcs,
tots dos toquen la fusta però les ei-

nes que fan servir són diferents. En
el cas de la feina de la interpreta-
ció, per a televisió és una cosa, per
a cine és semblant i el teatre és una
altra manera de fer.

-O sigui que va bé.
-La televisió va molt bé des d’un

punt de vista econòmic, però des
de l’artístic tinc els meus dubtes.
Les feines que es fan són de sèries
molt realistes, on la dificultat inter-

pretativa no és gaire alta. En can-
vi, artísticament el que a mi m’in-
teressa és fer cada cop coses més
complicades i difícils i el teatre em
dóna aquesta oportunitat. Però
poder viure del teatre és molt difí-
cil i el que en pot viure és perquè
també està fent tele.

-Abans era més fàcil viure del
teatre?

-Sí. A Catalunya, fins als anys 80,
hi havia moltes companyies de
teatre que es movien pel territori.
Quan en el terreny fiscal les coses
van canviar, es va considerar que
una companyia era com una fà-
brica i les pressions fiscals als ar-
tistes eren molt grans. Ara a un ac-
tor se’l considera com a un treba-
llador d’una fàbrica. Només po-
den treballar a partir d’una pro-
ductora i se’ls ha de contractar.
Com que de companyies pràctica-
ment només n’hi ha quatre, aques-
tes marquen els preus.

-El teatre amateur també s’ha
vist afectat per aquesta situació?

-Tinc la impressió que encara hi
ha molta gent que fa teatre ama-
teur, però que no es vol professio-
nalitzar. D’alguna manera fer tea-
tre amateur significa que pots fer
allò que en un teatre professional
no faries mai, perquè tens més
oportunitats de tocar les diferents
branques teatrals. És més fàcil in-
terpretar un personatge de Sha-
kespeare al teatre amateur que al
professional.

«Poder viure del teatre és molt difícil i
el qui en viu és perquè també fa tele»

CURSOS

JOSE SÁNCHEZ
Olesa

Gironella rep avui els primers participants de
les Jornades de Llengua i Cultura Catalanes
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L’actor Quimet Pla fa quaranta anys que s’hi dedica
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Un moment del dinar de cloenda de les jornades de l’any passat

Un dels noms
de l’escola
Comediants

Nascut a Olesa de Mont-
serrat el 5 de juliol del 1950,
Quimet Pla va fer les prime-
res passes teatrals a l’escola,
explicant a l’hora del pati
els contes que el seu avi li
explicava a ell. Als set anys
va entrar a formar part del
repartiment de la Passió, al
quadre de les coques. Però
va ser al costat d’un altre
olesà, Joan Font, quan van
crear l’experiència teatral
que més li ha marcat, Co-
mediants, companyia de la
qual va formar part des del
1972 fins el 1987. A principi
dels noranta, l’actor endega
la seva carrera en solitari. El
2002 i el 2003 coincideix
amb Sergi Belbel al Teatre
Nacional de Catalunya
amb Dissabte, diumenge i
dilluns i Primera plana. I
també el 2005 amb Carna-
val. L’any passat va presen-
tar al Grec un monòleg fins
llavors inèdit de Samuel
Beckett. A la televisió se
l’ha pogut veure en sèries
com El cor de la ciutat i Plats
Bruts, Ventdeplà, Arnau.
Home inquiet, Quimet Pla
va crear la seva pròpia com-
panyia Teatre Tot Terreny
especialtzada en teatre de
«butxaca». Ha estat guarda-
nat amb distincions com la
Creu de Sant Jordi, el 1996.

LA TORNA

La iniciativa
berguedana espera
reunir aquest 2008 un
total de quinze
universitaris europeus

ENTREVISTA � Quimet Pla. Actor


