
Amb 16 anys, va voler ser ballarina i va compaginar els estudis de dansa amb els
de Psicologia a la universitat. Als 20 ja va debutar com a actriu i, des d’aleshores,
aquesta catalana ha aprofundit en la condició humana davant i darrere de la càmera
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SílviaMunt (Barcelona, 1957) acaricia ambdeli-
cadesa una capseta vella, potser de pell de camell,
trencada i adobada,matusserament, rudimentà-
riament, ambun tros de filferro. Buida de coses.
Plena de records i d’experiències. I de la primera
vegada. Perquè amb 18 anys, quan encara pensava
que seria ballarina d’alguna companyia de dansa
contemporània, es va plantar al desert d’Algèria. I
contemplar-lo, encara que soni tòpic, li va colpir
profundament l’ànima.

Des d’aleshores, aquest recés immens de calma i
sorres infinites s’ha convertit en un llocmolt es-
pecial i important en la seva vida, al qual aquesta
actriu i directora ha tornat una vegada i una altra.
Per rodar pel·lícules, per gravar documentals, per
tornar a impregnar-se de la seva bellesa. “És el
lloc on em sentomillor”, reconeix.

I aquesta capseta simbolitza, en part, aquell
descobriment. “Un camellerme la va regalar.
Segurament seràmolt,molt antiga. Pot ser que
fins i tot valuosa –explica, amb afecte, sense
deixar de joguinejar amb ella entre els dits–. I
malgrat que no conté res, simbolitza permi una
mica el que és el desert: antic, tan senzill i tan
pobre, peròmàgic. Enormementmàgic. De debò
que et pots arribar a imaginar totes les cultures
que deuen haver passat per aquí tan solsmirant
aquesta capseta humil de pastor”.

I sempre l’ha guardada. I sempre somriu cada
vegada que la veu. I ara ens lamostra, unamica
pudorosa, comqui revela per primera vegada un
secret. És, de fet, un dels objectes escassos –per
no dir l’únic– a què SílviaMunt té unamica
d’afecció. “Ambprou feines dono cap valor a les
cosesmaterials. Permi, l’especial, l’important,
són les persones. La gent a qui estimo”, assenyala.

Guanyadorad’unGoyaper la interpretacióenAlas
demariposa (1991), deJuanmaBajoUlloa,haescrit
i dirigit nombrosesdelicatessen, comPretextos
(2008), al cinema,oUnacomedia española, al teatre.
Confessaque li agradenels reptes.Resdesuperpro-
duccionsopel·lícules taquilleres, per acrispetes i
diumengesa la tarda.AMunt l’atreu lapsicologia
humana.Leshistòries complexesque intenten
aprofundir en laveritat. “Hiha tantesveritats com
personatges sobre l’escenari”.Examinaelsper-
sonatgesambunagrancuriositat i habilitat, amb
subtilesa i elegància femenina, a la recercade l’es-
sència.Quèens fahumans?Perquèsomcomsom?

I aquesta actriu i directora, d’ulls gegants, amet-
llats i unamirada intensa, d’aquelles que fan que
et salti el cor, ho aconsegueix. Ens porta històries
mínimes, històries personals, que exploren els
racons de la nostra dualitat, de la nostra ànima,
del patiment humà. Perquè, diu Sílvia, que està
convençuda que del dolor es pot aprendremolt.
“De les pitjors crisis –no les econòmiques, esclar,
sinó les personals–, sempre en surten persones
moltmés interessants”.s

El dubte
ExplicaMuntque
undissabtea la tarda
qualsevolestavaamb
el seumarit, el també
actorRamonMadaula,
i les sevesfilles, i
vanveureLaduda
(2008),dirigidaper
JohnPatrickShanley
iprotagonitzada,
entred’altres,per
MerylStreep iPhilip
SeymourHoffman.
I li vaagradar tantel
guió i la tramaque
vadecidirportar-la
al teatre.Diuqueel
quemés lavaatreure
vasercomel text
abordaaspectesde
l’ànimahumana, com
ladualitatenquè
viu l’individu. “Parla
sobre lesmil caresque
té laveritat, tantes
compersonatgeshi
hasobreunescenari.
Iquecomplicatque
resulta intentar
catalogar les
persones”, explica.
L’obra,quetéun
repartimentde luxe,
esvaestrenaral
teatrePoliorama,a
Barcelona,dinsdel
FestivalGrec2012, i
apartirdedesembre
estaràdegiraper les
Balears iCatalunya.

EL SECRET
DELPASTOR
Aquesta capseta és un regal
d’un pastor del desert d’Al-
gèria. Tot i que sigui buida,
està plena de vivències

ALGÈRIA
ÉSELLLOC
ONAQUESTA
ACTRIU
SE SENT
MILLOR

LI ENCANTA
ELCINEMA
QUE
S’ENDINSA
ENLAPSIQUE
HUMANA
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