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Primera fila    icult

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA 

E
l teatre li va tornar la llum 
que la malaltia li va arra-
bassar. Ho explicava fa a pe-
nes tres mesos, quan, molt 

il·lusionada, va desafiar la foscor 
maleïda provocada pel tractament 
per superar un càncer de pulmó pu-
jant a l’escenari del Teatre Romea 
amb un títol premonitori: L’última 
trobada, de Sándor Márai. La dirigia 
Abel Folk, també protagonista. 
  Va ser l’última trobada amb 
el públic. Una trobada carregada 
d’emoció i talent. Allà a dalt, aquell 
cos fràgil i castigat es va augmen-
tar, regalant a la platea una magis-
tral interpretació. «Crec que ara sóc 
millor actriu. És la gent la que em 
veu diferent», afirmava després de 
la funció. Però el que més va apren-
dre de la gran «sacsejada» que la 
va deixar cega, declarava, era que 
«l’important és l’amor». «El que més 
m’ha emocionat aquest temps és 
l’afecte dels amics, de molta gent, 
més que els aplaudiments», se sin-
cerava. Rosa Novell, una de les grans 
actrius de la seva generació, va per-
dre ahir, a les 19.30 hores, la seva úl-
tima batalla contra el càncer. Tenia 
61 anys. 
 
«NO EM VULL QUEIXAR»/ Parella de l’es-
criptor Eduardo Mendoza, de qui 
havia interpretat i dirigit alguns 
dels seus textos, i germana de Que-
co Novell, que just ahir arribava al 
Poliorama a les cent primeres re-
presentacions de Polònia, el musical, 
l’actriu que havia fet de l’escena la 
seva vida declarava: «El teatre està 
bé, però ara hi ha altres coses que 
han passat a primer terme. No sé 
quant de temps em queda, ni si po-
dré resistir gaire així... No em vull 
queixar». El funeral tindrà lloc de-

S’apaga la llum de 

Rosa Novell
L’actriu i directora barcelonina mor als 61 anys 
víctima d’un càncer de pulmó que l’havia deixat cega

Adéu a una gran dama de l’escena

mà, diumenge, al tanatori de Sant 
Gervasi, a les 14.00 hores.
 «Jo vaig ser una nena estranya i 
tímida i després una adolescent que 
tartamudejava al parlar en públic. 
La primera vegada que vaig pujar 
a l’escenari vaig veure que tots em 
miraven, m’escoltaven i que a més 
pagaven religiosament per fer-ho. 
Em vaig dir: aquest és el meu lloc», 
explicava l’actriu i directora barce-
lonina de la seva terapèutica irrup-
ció entre bastidors. Novell havia es-
tudiat Filologia Catalana, però el 

Va tornar a l’octubre 
als escenaris amb 
‘L’última trobada’, 
quan ja havia  
perdut la visió

El seu germà Queco 
va seguir al peu del 
canó en la funció 
número 100 del 
musical ‘Polònia’

1974 va començar el seu viatge escè-
nic, del qual ja no va voler mai aco-
miadar-se: va debutar amb Les tro-
ianes, d’Eurípides, a la Universitat 
Autònoma de Barcelona, sota la di-
recció de Joan Lluís Bozzo, el direc-
tor de Dagoll Dagom.
 Va prosseguir la seva transfor-
mació en  personatges complexos 
i forts en la dècada dels 80 amb El 
balcó, de Jean Genet; Al vostre gust, 

Rosa Novell, 
l’octubre del 2014,  
al Teatre Romea.

JULIO CARBÓ

«El teatre m’ha pres la vida
 i potser me la tornarà»
El mes de novembre passat i en 
ocasió de l’estrena de l’obra L’últi-
ma trobada al Teatre Romea, Núria 
Navarro va entrevistar per última 
vegada l’actriu per a EL PERIÓDI-
CO. Aquest n’és un extracte. 

–¿Sent ara la mossegada dels ner-
vis més que abans?
–Com que no veig el públic, estic 
molt més concentrada en mi ma-
teixa i en el personatge. Jo sempre 
vaig entendre el fet de sortir a esce-
na com saltar a l’arena. Només que 
quan vaig començar era una salvat-
ge, em llançava en barrina amb un 
escàs sentit de la responsabilitat. 
Després de desenes de papers, els 
nervis van anar creixent per mil ra-
ons diferents. Això també li he sen-
tit a dir a Núria Espert i a José Luis 
Gómez. Però la ceguesa t’emancipa 
de la por. Sento que només tinc una 
responsabilitat amb mi mateixa.

–¿Per això el canvi que nota tothom? 
–És que aquesta és una malaltia 
que et canvia radicalment. Un dia 
estàs bé i l’endemà no. És com si de 
sobte et plantessin la vida davant 
dels teus ulls. T’adones que és pos-
sible que tot s’acabi… Impossible 
mirar cap a un altre costat. No hi 
ha manera de dissimular. No pots 
pensar que tot anirà bé. En el meu 
cas, primer em vaig enfrontar a la 
mort, i després, a aquesta impossi-
bilitat. La primera cosa la vaig por-
tar bé. «Anem a prendre una copa», 
li vaig dir a l’Eduardo [Mendoza, la 
seva parella] quan em van donar el 
diagnòstic. Però això altre és...

–¿Més difícil de pair?
–Sí. Per primera vegada el teatre ha 
passat a un segon pla. Encara que 
també penso: «El teatre mata; m’ha 
pres la vida i potser me la pot tor-
nar». 

LA SEVA ÚLTIMA ENTREVISTA
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de William Shakespeare, La ronda, 
d’Arthur Schnitzler, Oh, els bons di-
es, de Samuel Beckett, La marquesa 
Rosalinda, de Valle-Inclán, Elsa Sch-
neider, de Sergi Belbel, i, el 1990, 
Restauració, d’Eduardo Mendoza. 
Memorias de Adriano, Plaça dels he-
rois, La noche de Molly Bloom i Fedra 
van ser altres dels seus títols com 
a intèrpret. «Arriscar-se és el deure 
de tota artista», declarava.
 També es va revelar com una 
directora teatral de talent amb 
muntatges com Maria Rosa, d’Àn-
gel Guimerà, Olga sola, de Joan 
Brossa i Les dones sàvies, de Molière;  
Greus qüestions, de Mendoza, o Fi de 
partida, de Samuel Beckett. 
 
RECONEIXEMENTS / Al llarg de la seva 
trajectòria va rebre importants re-
coneixements, entre ells el Pre-
mio Nacional de Interpretación el 
1988; el Margarida Xirgu el 1989, 
el Premi de la Crítica i, el 2007, la 
Creu de Sant Jordi. 
 El novembre passat va rebre el 
seu últim premi, el Butaca que por-
ta el nom de la desapareguda Anna 
Lizaran, per la seva «trajectòria i 
valentia». Molt emocionada, l’ac-
triu i directora va recordar Lizaran 
i va donar les gràcies als que la van 
acompanyar en el seu retorn als es-
cenaris. 
 «M’agrada molt tenir fama de 
persona seriosa. Sóc molt respon-
sable i primmirada en la feina», 
declarava l’artista. «He sigut rei-
na, puta, dona de fer feines i senyo-
ra estupenda al teatre, així que no 
tinc necessitat de ser-ho en la me-
va vida privada. Essencialment, 
sóc tímida, indecisa i una mica 
ploranera. Segueixo sent molt cri-
atura», sostenia la gran dama de 
l’escena. H

Mr. Spock, en l’última frontera
3Mor als 83 anys Leonard Nimoy, el famós vulcanià de ‘Star Trek’

QUIM CASAS
BARCELONA 

P
otser el principal protago-
nista de Star Trek (La con-
quista del espacio) era el capi-
tà Kirk, rector dels desig-

nis de la nau Enterprise en la seva 
lluita contra klingons i romulans i 
en les missions quinquennals per 
l’espai, l’última frontera com es de-
ia a l’inici de cada capítol de la sèrie 
clàssica, emesa entre el 1966 i el 
1969. Potser. Però, ¿què hauria sigut 
de la innovadora telesèrie i de les 
moltes addiccions que ha generat 
des d’aleshores sense el concurs 
d’un personatge tan estrany com el 
senyor Spock i de l’actor que l’inter-
pretava, Leonard Nimoy? Spock va 
ser un secundari d’altura que a poc a 
poc va arribar al màxim protagonis-
me. I amb ell, l’ahir mort Nimoy es 
va guanyar un lloc en l’olimp de la 
primera gran era de la ficció televisi-
va nord-americana.
 No és estrany que J.J. Abrams re-
corregués a Nimoy, i no William 
Shatner, el capità Kirk televisiu, per 
incorporar l’enigmàtic William Bell 
a la seva sèrie Fringe (2009-2012). Va 
ser l’antesala del que seria el pas 
d’Abrams a la realització de les no-
ves entregues cinematogràfiques 
de les aventures de l’Enterprise, 
Star Trek (2009) i Star Trek: en la oscu-
ridad (2012), totes dues amb el con-
curs episòdic, però gens nostàlgic, 
del ja molt envellit Nimoy. Abrams 
és un bon trekkie que ha sabut recon-
duir els mecanismes de la sèrie per 
altres camins, i Nimoy va ser, en cer-
ta mesura, la baula entre una lectu-
ra i l’altra.

EL GÈNERE FANTÀSTIC / Nascut el 1931, 
com el seu company d’odissees es-
pacials Shatner, a la ciutat de Bos-
ton (EUA), Nimoy va morir ahir als 
83 anys, víctima d’una greu malaltia 
pulmonar que el mateix actor va fer 
pública el 2014. La seva carrera esta-
rà sempre associada, per descomp-
tat, a Star Trek, encara que va realit-
zar un centenar d’interpretacions a 
la televisió i el cine, gairebé sempre 
associades als gèneres fantàstic, wes-
tern i ciència-ficció.
 Va debutar el 1951 i va participar 
en els seus inicis en produccions B 
com el serial Zombies en la estratósfe-
ra (1952); The brain eaters (1958), so-
bre devoradors de cervells humans, 
o un episodi de la tercera temporada 
d’una altra de les grans sèries de l’èpo-
ca, Dimensió desconeguda (1959-1964), 
sempre en papers breus o anecdòtics. 
Va treballar igualment en capítols de 
les cèlebres Bonanza, Caravana, Els into-
cables, Perry Mason, Rumbo a lo desconoci-
do, El virginià, El agente de CIPOL i Doctor 
Kildare, encara que la seva espigada fi-
gura no va acabar de funcionar en les 
ficcions de caràcter més realista.

L’UNIVERS ‘TREKKIE’, DE DOL

 Fins que va ser escollit per encar-
nar  Spock, el membre vulcanià de 
la tripulació de l’Enterprise, en una 
sèrie d’acceptació curiosa: en el seu 
moment mai va passar del lloc nú-
mero 52 del rànquing d’audiència, 
però avui és una de les principals sè-
ries de culte i va generar moltes al-
tres revisions en format televisiu i ci-
nematogràfic.
 Gene Roddenberry, el creador de 
Star Trek, va ser el seu principal vale-
dor. Al principi havia pensat en Mar-
tin Landau per interpretar Spock, i 

ben mirat no hauria sigut tampoc 
mala elecció; fins i tot tenen una cer-
ta semblança física, i més després 
de passar per la sala de maquillat-
ge, arquejar les celles, vestir-se amb 
l’skijama blau i gaudir d’orelles pun-
xegudes i serrell a l’estil Beatle d’in-
tens negre atzabeja. Paradoxes de la 
vida televisiva, Nimoy va substituir 
Landau quan aquest va abandonar 
Misión: imposible després de la tercera 
temporada, el 1969. Nimoy va com-
pondre en aquesta altra sèrie tan in-
fluent un agent especial caracterit-
zat per les seves capacitats per a la 
màgia i la hipnosi.
 Roddenberry no va ser només el 
seu màxim valedor. Ell, i només ell, 
el va defensar amb totes les seves for-
ces quan els executius de la compa-
nyia NBC van voler acomiadar-lo de 
la sèrie al veure el primer episodi. 
Roddenberry tenia raó i Spock es va 
convertir en una icona pop que va 
transcendir la sèrie. En el cine tin-
dria poc recorregut: va fer una nota-
ble composició a La invasió dels ultra-
cossos, el 1978. Encara que va escriure 
un llibre autobiogràfic titulat No soy 
Spock (1977), amb el conegut enuig 
dels fans, va participar en les diver-
ses pel·lícules sobre la sèrie realitza-
des a partir del 1979 i fins i tot en va 
arribar a dirigir dues, Star Trek: A la re-
cerca de Spock (1984) i Missió: salvar la 
Terra (1986), a més de la comèdia Tres 
hombres y un bebé (1987). H

Va intervenir en 
altres sèries de TV 
i va protagonitzar  
dues temporades de 
‘Misión: imposible’

33 Leonard Nimoy, com a Mr. Spock, en una imatge de la sèrie ‘Star Trek’.

EL PERIÓDICO

33 Nimoy, en l’estrena de ‘Star Trek: En la oscuridad’, el maig del 2013.

AP / INVISION / JORDAN STRAUSS

–No sé si ho entenc.
–He fumat poquíssim, he sigut abs-
tèmia durant molts anys, sempre 
he fet una vida sana, ho vaig po-
sar tot de la meva part. Estic segu-
ra  que el teatre ha sigut el causant 
de la malaltia.

–¿Com exactament?
–Quan en el teatre t’ho passes bé, 
t’ho passes molt bé. Però quan t’ho 
passes malament, el dolor és molt 
gran. I jo m’ho he passat molt ma-
lament. He patit molt pel teatre.

–No semblava patir, sinó estar lluny.
–Tothom ha pensat sempre que a 
mi no em passava mai res. Potser 
perquè no ho vaig dir mai.

–Sigui com sigui el teatre, diu, ha 
passat a un segon pla.
–Aquesta sacsejada m’ha mostrat 
que el que és important és l’amor, 
que un gest d’afecte és més impor-
tant que 3.000 aplaudiments. El 
que més m’ha emocionat és l’afec-
te dels amics. Una reacció real i sen-
se condicions. Això m’ha tornat 
més humil i espiritual. H 
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