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Una sèrie de converses per reflexionar sobre temes de
radical contemporaneïtat de l’escena creativa.
En cada una d'aquestes edicions hi participen cinc veus
d'àmbits diferents per creuar coneixement i compartir
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entre disciplines.
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Intro

Veus
Sílvia Bel
Andrea Torres
Txell Miras
Arquitecturia
Olga Felip
Moderadora
Bibiana Ballbè

Sílvia
Bel
Actriu

És la llum i la foscor? És l’obra de l’artista i la
reacció de l’espectador? És allò visible i allò invisible? Sens dubte, ens trobem davant de la dualitat més fructífera de la creativitat. Un camp on hi
trobem subtilitat, misteri, tensió creativa.

SB

6

Exploradora, subtil, comunicativa. La Sílvia Bel puja al carro de
teatre, televisió, cinema, música… el mitjà que calgui per transmetre històries. Ha treballat amb Karra Elejalde, Sergi Belbel, Josep
Maria Mestres, Àlex Rigola, Toni Casares i Joan Ollé, entre altres.
El 2005 guanya el premi de crítica Serra d’Or per el seu paper a La
Xarxa, de Joan Brossa i el 2012 s’endú el Premi Memorial Margarida
Xirgu a la interpretació femenina més rellevant de la temporada.
Ha col·laborat amb Lluís Llach i Jordi Savall a diferents concerts
poètics, i fa col·laboracions literàries a diferents mitjans i espais
culturals.
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TM
Marca propia. Txell Miras decideix dedicar-se a la moda després
d’estudiar Belles Arts. Abans de tenir nom propi a les passarel·les,
guanya una competició de la Domus Academy de Milà, rep una beca
per estudiar un màster i treballa per a Neil Barret. Després, ja com a
Txell Miras, recull un bon nombre de premis com el Premi Lancôme
al Millor Dissenyador Jove de l’Any de la Passarel·la Gaudí (2005), el
premi “Barcelona es moda” al Millor Professional del Sector (2006) i
el Premi a la Millor Col·lecció de 080 Barcelona Fashion del 2016.

Andrea
Torres
Fotògrafa

Txell
Miras
Dissenyadora de moda

AT
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Somni, misteri, consciència i inconsciència. L’obra d’Andrea
Torres, inspirada en Duane Michals i els primers treballs d’Annie
Leibovitz, permet imaginar, genera opinions i històries. De petita,
l’Andrea col·leccionava revistes, dibuixos, postals, enganxines…
Després de llicenciar-se en Belles Arts a la Universitat de Barcelona, la seva vida gira al voltant de la fotografia, de fotografies on ella
mateixa apareix i desapareix alhora. Ha rebut el Premi de Fotografia 2017 per l’exposició col·lectiva al Palau Solterra i el Primer Premi
Nous Talents de la Galeria Artevisas.
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BB
Periodista, directora creativa, presentadora de televisió. Bibiana
Ballbè és una entusiasta professional, agitadora incansable, una
fàbrica d’idees oberta 24/7. Pura curiositat i passió per la creació,
pel pensament, per la comunicació. Fundadora de TheCreativeNet, TheCreativeAgency i TheCreativeFest, la seva preocupació pel
present i futur de la cultura i els artistes de la ciutat de Barcelona
es nota en cada entrevista que fa, cada programa de televisió que
presenta, cada intervenció que fa en tots els mitjans.

Olga
Felip
Arquitecta

Bibiana
Ballbè
Periodista

OF
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Delicadesa, elegància, sobrietat. Llum i harmonia. Arquitectura,
disseny i urbanisme. Des de peces efímeres, a edificis de gran escala.
Olga Felip és cofundadora de l’estudi Arquitecturia Camps Felip. Per a
ella, la vida i la gent, l’espai, l’entorn, la cohesió urbana, és el que dóna
sentit i raó de ser a l’arquitectura d’un lloc concret. Nascuda a Girona,
és una de les figures amb més projecció internacional del panorama
arquitectònic català. El 2012 va exposar a la Biennal de Venècia. El
2013, va ser escollida Young Architect of the Year. Tot i els premis,
publicacions, exposicions i reconeixements, l’Olga no perd el nord ni
les ganes de seguir aprenent.
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Restaurant
Alba Granados

L’altra cara d’Alba París, el germà gran. Alba Granados va reobrir
el juny de 2016 amb estètica renovada, després d’un desafortunat
incendi. I resorgeix amb una nova estètica, un restaurant acollidor, elegant, sofisticat, amb un aire novaiorquí. Un espai que
tant acull parelles romàntiques com reunions de feina, amants
de la cuina catalana com entusiastes del vi. Una dualitat que és
el marc ideal per a la vuitena edició de Vers. Avui amb el vers i el
revers.

Carrer d'Enric Granados, 34. Barcelona
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02

Vers Revers

Què és el Vers Revers?

El vers i el revers. El que
veiem i el que no veiem. La
llum i l’obscuritat. La creació privada i l’exposició al
públic. El creador i l’espectador. Entrem en un tema
de matisos, de profunditat.
Què hi ha darrera del procés
creatiu? Què ensenyem i què
amaguem?

Un tema ampli per abordar sense tensió, en
aquest cas, i amb ganes d’aprofundir. Ho fem, en
una tertúlia femenina, amb l’Olga Felip acompanyada de la Bibiana Ballbè com a moderadora,
l’actriu Sílvia Bel, la dissenyadora de moda
Txell Miras i la fotògrafa Andrea Torres. Com
més ens endinsem en el vers i el revers, més ens
atrapa. Si voleu saber com, continueu llegint.
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Vers

Alba Granados,
Barcelona
19.02.2020

|

21 h.

Quedem a l’Alba Granados. És l’hora de les presentacions i de prendre lloc a la taula. A la
Sílvia li toca la cadira vermella. L’espai és
ampli i ens trobem en una taula rodona, de les
que conviden a mirar-se als ulls, a parlar, a
discutir (en el bon sentit).
El tema és apassionant, parlem de misteri, de
foscor, de tensió, d’aparences. Tenim tantes ganes de començar que, ja abans de seure a taula,
s’esbossa el primer tema. Així doncs, no cal
esperar més. La Bibiana recull el fil i comença
a preguntar:
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BB

SB

BB

SB

BB

Què és per vosaltres
el Vers Revers?
Com dirieu que us veuen?

Jo sóc una persona complicada i em sembla que em veuen així. En tot
cas, no ho sé, perquè crec que nosaltres sempre creiem que ens veuen
d'una manera i en realitat, la gent té una percepció diferent. Ho dic
perquè a la vida tens sorpreses d’aquestes. Et trobes que, de cop i volta,
allò que has volgut expressar, una altra persona en fa una valoració molt
diferent. I tu estaves allà i has creat aquella situació i en tens un record
molt diferent del que en té l’altra persona.
És veritat, jo crec que normalment hi ha diferències entre com ets o com
creus que ets i com et veuen. Però no hi ha una mica de veritat en com et
veuen?
Nosaltres segurament voldríem que els altres ens veiessin millor del que
som i per això ens esforcem en què sigui així. I en aquest esforç, hi ha
gent més reeixida i n’hi ha que no tant. Jo no em sento molt reeixida,
crec que al final no aconsegueixo semblar millor del que sóc i no sé si
sóc millor en relació a què. Em considero una persona amb molts defectes i amb moltes mancances però suposo que en aquesta vida tots fem el
que podem, una mica.
La veritat és aquesta, és com et veuen. No com ets sinó com et veuen.
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SB

Què significa "com ets"? Tu amb tu mateix és molt poc objectiu perquè
estàs a dins, el tracte és absolutament subjectiu. Crec que la mirada més
objectiva és la dels que et miren des de fora.

BB

O segurament és la mirada de tots els que et miren des de fora.

AT

La suma. Si és una opinió reiterada, al final acabes dient: doncs si tothom em diu que sóc així, jo no m'hi veig, però si coincideixen, potser és
que sóc així. No ho sé.

BB

O potser són les experiències diferents que tenen tota aquesta gent sobre tu, perquè al final deu ser la suma d'aquestes mirades diferents que
conformen el que tu ets.

SB

Hi ha una reflexió que he fet arrel d'haver tingut la meva filla. És realment l’experiència única en la meva vida, en que un ésser m'ha fet de
mirall d'una manera molt més evident que totes les altres persones amb
qui m'he relacionat a la vida. Amb un fill tu vols fer-ho bé i la imatge
que et retorna de tu mateix és de no acabar d'aconseguir fer allò que tu
voldries. I és impossible perquè som humans i cometem errors. El fill
és aquesta altra cara de tu mateix, que et torna, com si fós un mirall,
totes les teves mancances, les pors, les inseguretats i tots els errors que
potser, fins i tot, has heretat de la teva pròpia mare. Allà queda reflectit
d'una manera molt evident.

TM

Jo crec que el fill reflecteix moltes coses de tu, no només negatives.
També és meravellosa la visió que té la teva filla de tu, potser és la millor
visió que tindrà algú del teu entorn.

OF

És molt diferent la mirada que té el de dotze que el de nou.

SB

És als vint anys quan ja no pots tirar enrere i aquella imatge que et torna
del mirall, allò ja no té solució. Perquè quan arriben a aquesta edat tot
són retrets, és un retret darrera l'altre. Tu has fet el que has pogut, no
pots tornar enrere i evidentment la responsabilitat del teu fill, de l’infant, és teva. No és un igual de tu a tu.

BB

Tothom té moltes facetes dins seu. Per exemple, Olga, quines diries que
són les teves dues facetes més marcades?

OF

Jo sóc una persona que em considero extremadament introvertida però,
sorprenentment, tothom em diu que em mostro molt extrovertida. Això
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em sorprèn, perquè jo mai em definiria com una persona extrovertida. Però també em definiria com a ambigua, sóc una persona bastant
ambigua.

"Al final l'autenticitat està en els
moments crítics,
en si et deixes
vendre o no."

BB

Al final aquesta dualitat té molt veure amb l'ambigüitat. No hi ha una
veritat absoluta, són moltes coses i totes aquestes coses a la vegada. I el
que m'agradaria és que parléssim d'aquesta qualitat o pluralitat, com
impacta i com influeix això en el nostre procés creatiu, en la vostra obra,
en les interpretacions, a l'arquitectura... és evident tot el que sou?

OF

Inevitablement, la mirada que tens respecte a la vida queda reflectida
d'alguna manera en la teva aproximació, en el nostre cas en l'arquitectura. Nosaltres entenem la relació entre interior i exterior amb aquesta
dualitat, pensem que són dues realitats diferents, discontínues, però
complementàries, que coexisteixen i que no es pot entendre una sense
l'altra. Jo penso que això té molt a veure, també, amb la mirada que
tens.

BB

Amb la mirada en general.

OF

Quan veus una obra de teatre, una pel·lícula o una obra d'art, no deixes
de veure aquella mateixa història. O sigui, la vas descobrint a tot arreu.
Llavors penso que sí, que segurament té a veure amb una mirada.

BB

En el fons crees i llegeixes l'obra dels altres amb aquesta dualitat, amb
aquesta complexitat, jo crec que són les dues direccions.

TM

A l'hora de plantejar conceptes, a l'hora de crear col·leccions, jo jugo
molt amb el tema de dualitats, d'oposats, més enllà de les meves mirades o de com em veuen. És una estratègia que va molt bé perquè entre el
blanc i el negre hi ha molts grisos. Allà és on et queda el punt de creació
i de variants, matisos, que es vagi multiplicant, mil històries.

OF

Clar, i que no hi ha una línia fina, o sigui que hi ha aquest gruix...

TM

Agafo el blanc, agafo el negre, els faig explotar i a veure què en surt. O
els poso un en contrast amb l’altre i surten coses noves. En les últimes
col·leccions, entre l'humanisme i la robòtica, el natural i l'artificial... Tot
això són conceptes que et surten i et fan treballar.

BB

O sigui que te'n vas a buscar extrems i els fas xocar.

Txell Miras
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TM

Per veure què passa, i d'aquí en poden sortir moltes variants. Crec que
és interessant.

BB

Per a tu, Andrea, té molt protagonisme aquest tema del vers revers?

AT

En les meves obres sempre faig autoretrats, però després em tapo la cara
i cada retrat és una dona diferent, un personatge diferent. Tot i que, en
el fons, acabo sent sempre jo. I hi ha aquesta dualitat claríssima perquè
quan veig les peces, no em veig a mi mateixa. Li tapo la cara amb una
brotxada de pintura, jo pinto i no es veu que sóc jo. A més, a mi em fa
molta vergonya. Si jo pensés que la gent em tenen penjada al menjador
de casa seva segurament m'agafaria ansietat. Però no em sento jo en
aquelles imatges, és com separar totalment qui sóc d'aquells personatges que surten.

AT

I si el personatge requereix la pèrdua d'algun familiar, per exemple, i en
aquell moment tu has perdut algú... O sigui, si la realitat s'ajusta molt
amb la ficció del personatge, s'interpreta millor?

SB

No és que s'interpreti millor, simplement, com jo deia, pots utilitzar-ho
d'una manera terapèutica perquè el dolor deixa de ser estèril i es converteix en alguna cosa útil, que es converteix en art. Es converteix en
alguna cosa que puc compartir amb el públic, i poder-ho compartir és
terapèutic.

TM

Tu ets la via de pas però no ets la finalitat.

OF

Es parla amb els personatges? Suposo que hi ha tot un procés d'entendre’l.

AT

Exacte, i de fet hi ha gent que ho sap. I la gent que no ho sap, m’encanta
que no se n'adonin que sóc jo.

SB

Sempre te l'acostes cap a tu perquè tingui versemblança: Què faria jo en
una situació així, com reaccionaria i com em sentiria?. Que no vol dir
que ho estigui vivint, només estàs projectant la lògica, el sentit comú.
Perquè interpretar, en el fons és fer servir el sentit comú. No pots fer
una cosa que no estigui guiada pel sentit comú perquè no és creïble i
llavors perd versemblança.
Qualsevol de nosaltres podria ser aquest personatge. En realitat li
prestes el que ets tu, el teu cos. Un altre li fa el vestit, un altre li dóna
llum... I allà expliquem aquella història que són paraules, no deixen de
ser paraules.

BB

I a la inversa, un cop l’has creat, t'emportes experiència i aprenentatge
del personatge.

SB

Tu pots llegir un llibre i et queda alguna cosa. Però quan t’aprens de
memòria aquell text, l'has de dir pensant que allò ho diu algú i li dones
raó de ser a aquelles paraules, queda interioritzat d’una manera més
profunda. Hi ha grans textos i grans traduccions de textos que són un
enriquiment.
D’altra banda, quan fem televisió i gravem, som els actors els que sempre ens adonem de coses incongruents. Allò ha passat per moltes mans
i tothom ho ha llegit, però fins que no s'agafa el text i se li dona vida, no
es fan evidents algunes coses que no quadren. Perquè això ho has de
defensar. Sinó, no ho pots defensar.

BB

És veritat que canvia molt.

AT

El vestuari també hi fa molt. En el moment en què treus la identitat ja
pots començar a crear i començar a imaginar-te com és aquell personatge. Qui m'imagino que hi ha al darrere.
Hi havia un home que deia que ell s'havia enamorat perquè li recordava
a una nòvia asiàtica que havia tingut. Jo pensava "doncs sóc jo", però no
li diré, no li mataré la il·lusió a aquest pobre home. Per mi és totalment
vers revers, perquè estic completament desvinculada. Sílvia, tu quan
interpretes personatges, veus alguna cosa de tu o també ho separes del
tot? Això m'interessa.

SB

La interpretació és com un músic que té un instrument i s’expressa
a través d'aquest instrument. En el cas de l’actor, l'instrument és ell
mateix i ha d'anar traient d'allà dins, però no una cara o una altra sinó
multituds d'experiències i de coses viscudes, per oferir-ho d’alguna
manera al personatge. Sempre és des d'un punt de vista lúdic, mai
traumàtic. Fins i tot el teatre pot ser terapèutic quan vas traient de dins
teu tots els altres "tus": una "tu" trista o una "tu" sabent què és l'anyorament, un altre que representa l'amor o la passió, el rebuig, l'odi... Totes
aquestes coses que tu ofereixes al personatge, com més les treguis de
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la teva pròpia experiència, més veritat és. Allò que està passant aquell
personatge és una veritat prestada, d'alguna manera, i al ser prestada, ja
no és veritat. Perquè si fós veritat, tots els actors estarien bojos, i n'hi ha
alguns que estem bojos però no tots.
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" Fins i tot el teatre pot ser terapèutic quan vas
traient de dins
teu tots els altres
"tus"

OF

A nosaltres també ens passa en el moment que hem de construir. T'ho
pots imaginar però en el moment que ha de materialitzar-se, hi ha coses
que grinyolen.

TM

La tridimensionalitat. Una cosa és sobre el paper, després, quan les has
de fer reals, és quan no acaben de funcionar i les has de retocar.

OF

I a vegades també descobreixes l'inesperat. Tu també en parlaves molt
de l'accident feliç.

AT

Jo crec que l'inesperat és el millor. En el meu cas, la majoria de les coses
bones que m'han passat són inesperades i en canvi, sóc súper controladora, ho he de tenir tot planificat i lligat. I quan alguna vegada alguna
cosa no surt bé, al principi era pànic absolut. Però quan el resultat final
és millor que la idea que tu tenies al cap, dius: això és fantàstic.

TM

Això acostuma a passar quan ho tens tot molt planificat.

BB

Exacte, és el que anava a dir. Hi ha d'haver molt ordre per provocar el
caos i arribar a aquests llocs. Hi ha d'haver una base molt sòlida perquè
sinó, l'inesperat ni el veus.

AT

A mi m’aterra bastant el caos. He anat aprenent que al final és el que
més m’enriqueix perquè és el que no havies imaginat, és el que no havies pensat, és l'opció que no existia, que tu ni tan sols vas contemplar.

BB

La teva obra dóna sensació de control. Té molta força, molta decisió, el
traç, tinc la sensació que quan el fas saps on vas.

AT

Ara puc dir que sé on vaig, però al principi no massa. Quan tens una foto
de dos metres per dos metres i mig que imprimir-la t’ha costat el que
has guanyat en un mes i dius "tinc una oportunitat d’agafar una brotxa
gran i tapar-li la cara", i t'equivoques… Clar, quan n'has fet 30, 40, 50...

SB

Has de fer veure que aquella equivocació està feta expressament.

TM

De fet, la llum, el vestuari, etc. de la foto impresa és perfecte. Llavors,
encara que aquell traç no hagi sortit del tot com te l'imaginaves, tota la
resta està bé.

AT

La base sí que està molt pensada, però molta gent creu que tot està pensat, i no és veritat. Jo al principi sí que ho pensava molt, i ara m'agrada

Sílvia Bel
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jugar, m'agrada anar-me inventant i dir: a veure, quin tipus de dona
seré avui? M'encanta posar-me dins el paper de fer tot això, i a vegades
improviso. A vegades, em poso el vestuari i canvio totalment d'idea,
canvio la “pose”. És sortir de la zona de confort que a mi m'agrada tant i
que sembla, com tu dius, que tot estigui pensat.

ta doble condició entre la personalitat i el context en el que et trobes,
en el que ets tu, la teva ànima i el moment. També hi ha una qüestió de
temps. El moment i el lloc en el que tu has de respondre. La llum, com
incidirà la llum en aquests espais interiors. Entre aquests dos mons hi
ha la tensió, que potser és el més interessant.

OF

És veritat, el vestuari ens converteix, ens transforma.

AT

Entrar a casa d'algú és com entrar una mica a dins de la seva ànima.

TM

La roba ens serveix de màscara i protecció. Si et poses una roba que no
t'hi sents bé, és com si estiguessis despullat. La teva personalitat està
lligada a l'estil que portes.

OF

Hi ha arquitectures que ho mostren tot de cop, que no hi ha aquest
apropament, aquest descobrir, aquest rebel·lar...

AT
BB

Jo no la veig com una màscara, al revés, la veig com una porta de qui
ets. Si no estàs a gust és que no et sents tu. Almenys jo no podria posar-me una cosa que no em crec perquè no em sabria moure.

TM

És exponent de qui ets, però a vegades pots enganyar. Pots utilitzar la
roba com a protecció. Jo crec que té la dualitat.
Les models, per exemple, o els actors suposo que també, hi ha bones
professionals que els posis el que els hi posis, elles t'ho defensen. És
molt difícil saber defensar-ho quan et despullen del teu estil i te’n posen
un altre que no ets tu.

A mi m'agrada que no sigui evident. A mi m'agrada que les coses vagin
entrant poquet a poquet, que siguin subtils i amb el clarobscur hi ha
una part que t'imagines perquè encara no l'has vist. Comences a veure,
et comencen a guiar, i a partir d'aquí tu vas entrant lleuger, poc a poc en
aquest misteri. Tot és molt suau, molt dolç, calmat, misteriós. O sigui,
que la curiositat que et generi, la vulguis seguir, ningú t'està obligant.
Pots arribar a trobar una part fosca de veritat, no en la meva obra, sinó
que quan descobreixes la foscor, pots trobar-hi coses que no agraden.
Molta gent ha vist fotos meves i ha dit: el que m'ha evocat això m'ha
inquietat, m'ha recordat a no sé qui, m'ha fet bé o no…

SB

El cas d'una model és diferent perquè és la seva feina.

TM

En el cas de l’actor, si un personatge va lligat a la seva personalitat,
suposo que és més fàcil. El difícil és fer un personatge que va molt poc
amb tu.

SB

I de vegades tu veus el personatge d'una manera, i la noia que fa el disseny de vestuari el veu d'una altra.

OF

Però hi ha diàleg?

SB

Normalment sí. Perquè en el fons, és un procés de creació col·lectiu.

BB

Olga, l'arquitectura també és molt col·lectiva.

OF

Sí. Hi ha molts agents que van entrant en diferents etapes, però a les primeres fases estem bastant sols. Hi ha l’aproximació al lloc, la resposta al
context, l'entorn urbà…I llavors hi ha tot un altre món interior que té a
veure amb l’habitar, les comoditats, les necessitats. Sempre hi ha aques-
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Portem una bona estona de conversa i no tenim
certeses absolutes. Molt difícil, d’altra banda, si parlem de vers i revers. Hem parlat de
com ens sentim i com ens veuen, de la veritat de
l’actor, de com convertir-te en un personatge,
de la llum i la foscor, dels contraris. El tema
ens atrapa.

BB

Hi ha alguna cosa molt magnètica en el vers revers, en les coses que no
són òbvies.Hi ha un punt molt important en aquesta dualitat. Per una
banda, com neix i es crea i per l’altra, com la llegeix l’espectador que
l’acaba de completar amb la seva pròpia dualitat.

SB

L'espectador no es posa en el lloc de l'artista, sinó de la creació, del
personatge, del vestit. Per exemple, quan veig una desfilada de models
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"Quan una cosa
no la veus, quan
la desconeixes, les
possibilitats són
infinites, per tant,
allò, la foscor, l'ombra, el que no veus,
allà pot haver-hi
qualsevol cosa. "
Andrea Torres

m'imagino com em quedaria a mi, o si m'ho posaria.
TM

La passarel·la és el concepte portat a l'extrem, perquè estàs plantejant
un espectacle i que s'entengui un concepte al cent per cent. Després, tot
allò s’adaptarà al carrer i cadascú ho farà a la seva manera.
Com quan veus alguna cosa d'arquitectura i dius: Ostres, a mi també
m'agradaria tenir una casa així, no seria tot acabat de vidre perquè voldria la meva intimitat però la llum si.

passat per tota la part de complicació.
BB

Llavors la disfrutes molt més.

SB

Si, perquè t'acosta a aquesta veritat que sempre busca l'artista, que sigui
veritat allò, que sigui autèntic. Ho tornes a agafar sense haver-ho remenat tant i té un punt més d'autenticitat.

TM

La part angoixant de la que tu parlaves també és que a vegades et dóna
la sensació que tens la idea i que fent-la, s'escapa, per allò que deies de
la improvisació...

AT

Jo fins fa poc no podia posar una de les meves fotos a casa... Ara m'hi
cap, no massa, però m'hi cap.

BB

Com són de grans?

AT

Vas derivant i dius: no, que me n'estic anant.

AT

Les més grans que tinc fan dos metres i mig per metre noranta, però
n'hem fet de tres metres catorze per Estats Units. Ara he començat a
fer un format més petit, perquè jo també tenia la necessitat de fer coses
relativament íntimes, per decisió personal. Volia tornar a un format més
petit que em suggereix més intimitat, més comoditat.

TM

Però a la vegada et surten coses que no esperaves i dius: per aquí també
m'agrada, però com lligo tot això?

AT

Amb això que deia la Bibiana de les contradiccions. Us passa amb la
vostra feina que teniu contradiccions amb algun dels vostres ideals,
creences, en allò que us fa ser qui sou? "M'encanta la meva feina però hi
ha aquest punt que de contradicció directe amb com sóc jo".

OF

Jo, per exemple, sóc molt introvertida i faig conferències, he d’explicar
contínuament davant d’un públic, dels clients, estic exposada contínuament.

SB

Jo estava pensant el mateix. Estava pensant en les festes, en les estrenes, en les parafernàlies. Jo m'imaginava aquesta professió com un
cau, uns arreplegats que agafen una furgoneta i se'n van a fer bolos pels
pobles i sempre seran pobres però feliços i vivint de la creativitat.
En realitat, et trobes que hi ha un "glamour " i una sèrie de coses al
voltant d'aquesta professió amb les que no m'hi sento especialment
còmode.

BB

Però hi ha una cosa que és molt imposat d'aquest entorn, perquè la gran
majoria d'actors no viuen en aquest estat de "glamour".

SB

Els actors estem molt exposats públicament, perquè en el cinema, en el
teatre, es creen històries i la gent s’hi sent identificada. Es creen mites.
Et trobes gent pel carrer que de vegades et diu: gràcies, perquè vaig venir a veure això… És gent que ha viscut intensament una obra de teatre
o pel·lícula en la que participaves. En el fons, ets responsable d'allò que,

BB

El vers revers moltes vegades genera contradiccions, tant professionals
com personals. Com les porteu?

OF

Potser no és tant una contradicció com una tensió que es genera entre
un i l'altre.

AT

Sempre estàs en tensió. Quan pintes, dibuixes, quan crees... Mai estàs...

SB

Té un punt angoixant.

BB

Però és una angoixa molt productiva, que et recompensa, et retorna
molt.

OF

Hi ha un punt d'adrenalina, jo crec.

SB

És la recerca que no s’acaba mai. Per això és angoixant, perquè saps que
podries passar-te la vida intentant perfeccionar aquella obra, aquell personatge, donar-li més raons, donar-li més... A mi m'agrada molt quan
en teatre reprenem una funció després d'haver-la deixat durant mesos.
Veus que allò ha deixat un pòsit i ho tornes a reprendre des d’un lloc
molt més tranquil. Passa molt que veus que et vas complicar la vida, que
tot era molt més senzill. Però per arribar a aquest punt de senzillesa, has
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amb el fet de crear, provoques en els altres.
Tu ets una persona que surts al carrer amb xandall, escabellat i estàs
pensant si compres pernil dolç o et fas vegetarià, però la gent t’ha vist
i han pensat que allò és com una mena de somni irreal i inaccessible.
I aleshores clar, jo sóc una persona completament vulgar, normal, que
a més faig el que puc amb la meva vida. Com puc explicar-li: jo sóc el
pitjor, no es faci il·lusions amb mi, sóc completament vulgar.
TM

Jo venia del món de l'art i no em dedicava a la moda perquè és molt frívola. Pot semblar que per culpa de la moda hi ha malalties o que tenim
una societat molt buida... Genera moltes coses negatives de la nostra societat. He estat treballant a Milà amb grans empreses i els que treballen
i fan roba són gent normal i corrent. Tot aquest "glamour " de models,
revistes, fotògrafs, tot això són moments molt concrets.
A vegades t'avergonyeixes de la teva professió, del que pot arribar a
generar. Però a través de la roba també es poden dir coses. Es pot construir una societat amb uns valors, una roba que parla molt més d’ètica,
d’igualtat...Lluitar des de dins per combatre això que no ens agrada de la
nostra professió.
Moltes vegades la part artística té aquesta dualitat que només va dirigida a gent rica i frívola, que al final tot és aparença i ara s'ha posat de
moda i per això haig de comprar...

OF

En arquitectura fem tant obra pública com habitatge social. I el que
potser no m'esperava tant és la quantitat de vegades que hem d'explicar.
Estàs constantment explicant i en capes molt diferents. És molt diferent
quan parles amb un client o quan ho expliques a l'artesà o l'industrial
que ho acabarà fent.

AT

Jo sempre dic que l'art, per a mi, és una contradicció constant. Perquè les persones que poden accedir a les meves peces són d’un sector
determinat, que és justament el que intento lluitar, que no sigui així i no
hi hagi tantes diferències. Un dia estic en una assemblea del meu barri
contra els desnonaments, però l’hotel que més fotos m’ha comprat és el
que està desnonant a tots els veïns de l’edifici.

OF

Aquesta és la teva contradicció.

AT

Jo no puc dir: doncs ara no et venc la meva obra. Podria, però clar, jo
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visc d'això. Aleshores dius: i ara què faig?
SB

OF

amb persones que no coneixes de res a través de les xarxes.

Les escenografies, el vestuari i tantes coses que es creen per una història, per una il·lusió, es converteixen en brossa. I on va a parar tot allò?
Al final també hi ha aquesta contradicció, què fem amb allò que ja no
volem? On van a parar les col·leccions que ja han passat de moda? On
van a parar les escenografies? On van a parar les obres d'art que estem
generant? Si penses en el planeta, això també crea una certa contradicció.

TM

El que passa és que s'ha creat una societat de consum de persones, és a
dir, estem consumint persones.

BB

Però tot i així, t'ho creus d'alguna manera i hi participes, saps que allò és
mentida però ho mires.

OF

Perquè enganxa.

Nosaltres tenim una condició de permanència una mica diferent, però
sí que hi ha una responsabilitat amb la petjada.

AT

I fins i tot creus que coneixes aquella persona.

BB

El Julio Manrique ens explicava una cosa que em va atrapar. Un amic seu,
no ens va dir el nom, és molt introvertit, el típic que no parla mai, que
passa desapercebut… Aquest amic es va crear un perfil a xarxes socials i
es va fer molt conegut, amb milions i milions de seguidors. A través de les
xarxes, va començar a connectar amb la gent. I això li ha canviat una mica
la personalitat, li dóna força i seguretat en si mateix per començar a parlar
i convertir-se en una persona molt més social.

SB

Li és més fàcil expressar amagat darrere d'una màscara...

TM

A través de les xarxes, com que no té gent davant, es sap comunicar.

BB

Abans parlàvem del que som, com ens projectem, etc. Ara amb la cultura digital, tot això és més extrem, veus les vides de la gent a Instagram,
el que projecten. I sovint la realitat és totalment diferent.

SB

I cada vegada més, "la vida digital" mana sobre la vida real. Vivim molt
d'una fantasia, de la imatge que volem donar a través de les xarxes. Ara
estem en aquest sopar, i puc fer unes fotos i penjar-les després. Però
el que pengi és el que realment ha passat aquí? Moltes vegades estàs
compartint una vetllada amb persones que ja estan pensant en com ho
explicaran.

BB

O sigui que estan més pendents d'explicar-ho que de viure-ho.

AT

Potser ha guanyat més autoconfiança.

SB

Ja no estic vivint-ho perquè ho estic explicant a la vegada. Perquè en el
fons, viure té sentit només si ho puc explicar. Jo ho he vist això, "em puc
fer una foto amb aquest o amb aquell altre..." Perquè si no em puc fer la
foto és com si no me l'hagués trobat.

SB

Perquè el reconeixement de la feina ben feta et dóna confiança. I si aquest
noi de cop i volta té molts seguidors i tothom s’interessa, diu: ostres, el
que jo dic interessa a la gent, doncs em costa menys d’expressar-me.

BB

Moltes vegades vius per poder explicar, o sigui vas als llocs, a les festes,
etc. per construir aquest imaginari.

AT

I si no ho fas, després ve la gent i et diu: és que no sé res de la teva vida.
Bé, si vols saber algo de la meva vida quedem, xerrem, t'ho explico...
Estem tan acostumats a saber la vida de tothom que quan no penges
res, és com si no tinguessis vida.

SB

Es que no ho han de saber. Fins i tot com a artista, aquesta cosa de "em
reservo" és una cosa molt bona. Si no al final, què representa tot això?
Hi ha un món interior, hi ha moltes coses que no es poden compartir
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Arribem al final del sopar. En aquest punt, no
sabem si les xarxes socials son el vers o el revers en aquesta història. El que sí sabem és que
ens acostem a les conclusions finals, però abans,
abordem un tema espinós. El revers poc glamurós i
els interessos darrera la feina de l’artista.

TM

Però, per exemple la Billie Eilish, una nena que és molt jove i amb molta
personalitat, la veus amb aquest look dark i tal, i dius: que bé! Una artista

41

amb personalitat, jove, però segura de si mateixa i que triomfa. Doncs
l’altre dia la vaig estar investigant a Instagram, i és un anunci. Ella vesteix
molt ample perquè no li agrada marcar, és molt joveneta, té aquest patró,
però després va amb el pijama tot Gucci, després el pijama tot Louis Vuitton, el pijama tot Prada. I penses, quina llàstima que aquesta noia que és
número 1, amb projecció, amb personalitat, es ven d’aquesta manera a les
xarxes. Acabes sent una artista anunci.
SB

Perquè és jove i és molt difícil resistir-se a aquestes coses. I potser no té
prou experiència per entendre…

TM

Però té assessors. Ella ha arribat a dalt de tot perquè va construir un personatge diferent i autèntic.

SB

I quan ha arribat a dalt, l'han agafat i se l'han empassat.

TM

Al final l'autenticitat està en els moments crítics, en si et deixes vendre o
no. Pots ser fràgil per l'edat, perquè tu tens un talent per una cosa però no
a nivell comercial o de la indústria, però per això hi ha uns agents i uns
professionals que t'haurien d’aconsellar. És com els actors, no et pots cremar fent moltes pel·lícules merda, si tens un nivell pots triar els guions,
pots treballar amb bons directors.

SB

És difícil triar en el món de l'art perquè és un risc molt gran i sempre pots
pensar: m'he equivocat. Però dir que no a coses, crec que forma part de la
trajectòria i de la personalitat de l'artista. Per què si no, com et defineixes?
Qui sóc jo? Fruit de l'atzar? No, hi ha d'haver coses que han d'estar a les teves mans per poder-te presentar amb la personalitat que tens. Quan tries
un projecte, allò et defineix, també.

AT

A mi em van oferir anar a Madrid amb unes quantes noies artistes per patrocinar un pintallavis. Jo no porto pràcticament mai maquillatge perquè
no en sé, ni m'agrada, i a més em fa pal. I jo vaig dir que no anava gens
amb la meva personalitat, que no creia que fós el perfil per anar a fer això.
Van insistir i van passar la xifra que es paga per aquestes publicitats. Vaig
al·lucinar. Només per penjar un post a Instagram 5.000 euros, i després,
si anaves a la xerrada, doncs pot arribar als 10.000. Vaig tenir un gran
dilema i al final vaig dir que no, perquè vaig somiar que ho feia. I quan em
vaig despertar al matí li vaig dir a la meva parella: Em sembla tan heavy,
això, que és tot el contrari del que jo sóc, què faria jo allà?
Això és l'instint, eh. Tampoc et salven la vida 5.000 euros.

SB
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"Hi ha alguna cosa
molt magnètica en
el vers revers, en
les coses que no
són òbvies."
Bibiana Ballbè

AT

No te la salven, però a part d'això, és que era ridícul. Al final és què sóc, una
artista o un producte? Jo no vinc del món de l'art, cap persona de la meva
família és artista i m'estic trobant com funciona, ho estic descobrint poc a
poc en funció de qui m'envolta. I em trobo per exemple que em posen uns
timings molt apretats. I tothom em diu: oh, aquesta professió és fantàstica.
Bé, és vers i revers, és fantàstica la part que pots gaudir, la part que després
et diuen: has de tenir una peça nova i ha de ser una masterpiece. I si no la
fas ja no arribes a la fira o el que sigui. És una pressió...

BB

Quan trigues a fer una sèrie?

AT

Pensar una peça des d’un mes o dos mesos fins a una setmana, si em posen
la pistola al cap... És un procés, és el vestuari, és crear el personatge que jo
vull fer, és pensar els colors... Pot semblar senzill però no ho és. Jo no puc
fer xurros. Jo només faig edicions de set i dues proves d'artista i després
s'ha acabat.

BB

Fas dos sèries a l'any?

AT

Tinc una sèrie nova que és en blanc i negre i en format analògic. I ara estic
començant una sèrie nova que és en collage que es veurà a la Fundació Vila
Casas. Porto des de l’estiu passat per fer aquest collage, perquè necessito
pensar, necessito provar, necessito equivocar-me. Quan tens clients o galeristes que et diuen: però jo en vull una ja, es que no puc, necessito temps.
És una feina molt maca i és el que tothom pensa, però…

BB

No la pots disfrutar.

TM

Nosaltres fem col·lecció cada sis mesos però han de sortir els preus de les
peces, has de fer un escandall, quant consumeix cada peça, la cremallera
aquesta és massa, el preu varia segons els botons que posis... Després has
d'explicar quantes peces de patronatge, quantes costures hi ha... Al final
no saps si ets un dissenyador o…

SB

Tu també vas estudiar Belles Arts?

TM

Si, i quan vaig acabar vaig dir: I ara què faig?. La moda m’agradava i la
veia més com una professió, més real, que podia dibuixar, podia haver-hi
concepte. I al final sí que a la moda hi ha una vessant que dibuixes, que fas
concepte, que crees formes, o sigui molt del que estudies a Belles Arts.

BB

Fem una cosa, fem una reflexió final sobre el tema.
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OF

Hi ha una escena que explico sempre que parlo de vers revers. És una
pel·lícula d’en Jean-Luc Godard que es diu Vivre sa Vie i la protagonista
es diu Nana. A la primera escena, ella surt d'esquenes, no li veus el rostre,
està asseguda a la barra d’un bar i està parlant amb la seva parella. La
parella no es veu, l’enquadrament és només ella d’esquenes i un d’aquests
miralls grans típics dels cafès parisencs. Ella està tallant amb ell i llavors
Godard no et deixa veure, només escoltar. I tu fas l'esforç de veure si pots
intuir amb el mirall, et sents un tafaner, un voyeur total. I això t'atrapa. A
mi m'agrada aquesta escena perquè és una mica això de deixar veure i no
deixar veure, del misteri, d’insinuar, i reflexa una mica aquesta dualitat
entre el que som, o el que mostrem i el que retenim.

SB

Nosaltres ens dediquem a un ofici que té a veure amb l'art i, a través
d'aquest ofici, tenim la fortuna de poder-nos expressar i ensenyar aquest
altre "jo" que ens sorprèn a vegades i que fins i tot ens pot arribar a millorar. I amb això podem aprendre moltes coses, perquè no deixa de ser un
esforç per sortir de tu mateix i anar una mica més enllà. És un procés creatiu angoixant perquè sempre és la recerca d'alguna cosa més, que crec que
és un dels motors de la vida, anar sempre més enllà d'allò que tenim aquí
al davant i que sembla obvi, redescobrir altres coses que són més subtils,
que estan amagades, que són menys evidents i que són, potser, molt més
interessants. I és a través de l'art que es pot fer aquesta mirada.

AT

Per a mi és molt més interessant el revers que el vers, perquè el vers és el
que veiem i el revers és el que no veiem. Quan una cosa no la veus, quan la
desconeixes, les possibilitats són infinites, per tant, allò, la foscor, l'ombra,
el que no veus, allà pot haver-hi qualsevol cosa.

TM

A mi la pel·lícula Persona, d'Ingmar Bergman, em fa pensar molt en aquesta dualitat del jo interior i del jo de fora. Són dues persones diferents però,
al final, les dues cares juntes creen una nova cara que és molt més interessant. Al final, aquesta dualitat del que som nosaltres més el que fem ens fa
fer una cosa nova, ser una persona nova que viu experiències diferents.

SB

Hi ha molts actors que són persones reservades, tímides, que surten a l'escenari donant una imatge completament diferent del que ells es consideren a la seva vida o com els altres els veuen. I ets les dues persones, no ets
només un, no ets l'artista perquè aquí poden crear-se molts mals entesos,
perquè hi ha una projecció que és totalment irreal, però tampoc ets només
aquell que està en xandall al supermercat. Ets allò i l'altre, i aquesta cosa
és, per a mi, una de les coses més interessants de la meva professió: poder
ser aquestes dues cares d'una mateixa moneda.
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BB

M'ha agradat molt la idea de tensió entre aquestes dues cares, aquesta
dualitat i aquesta tensió, més creativa i que l’utilitzes com a canal d'expressió i de creació. Suposo que al final de tot aquest camí, el que hi ha és
entendre't a tu mateix i entendre al món. Al final, tot el que fem ho fem
per això, per explicar-nos qui som i què fem aquí, i ho canalitzem a través
de la creació.

Es difícil posar un punt final a aquesta
conversa. El tema atrapa amb els diferents
matisos, les experiències personals i les
interpretacions. Hi ha curiositat per com
ho viu cada una d’elles en el seu procés
creatiu. Un cop aturada la gravació, apareixen les preguntes sobre la feina de la
Bibiana, la moderadora. Però això ja és
un altre tema. Demanem els cafès i amb la
sobretaula, continuem parlant. Ara sobre
periodisme.
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