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Quedem amb la Meritxell Yanes 
Font (Girona, 1976). Estem 
coninades i en la fase 1 de 
l’estat d’alarma per la pandèmia 
del COVID-19. Ens trobem 
telemàticament per parlar de 
cultura i teatre. La Meri és 
dona, mare, illa, germana, 
amiga i moltes altres coses,  
però també és actriu. Actriu de 
cap a peus i en cos i ànima.  
La seva primera experiència 
teatral va ser quan tenia dotze 
anys, a l’escola de l’Annexa. 
Aleshores ja s’havia despertat 
en ella la passió pel que seria 
el seu oici. A dia d’avui l’avala 
una llarga i sòlida experiència 
professional sobre els escenaris.

Meritxell 
Yanes
text: marta comasòlivas

fotos: marcel asso

Portem molts dies tancades a casa.
Com portes el coninament?

Hò passat òl coninamònt a casa mòva, 
a Celrà, amb el meu home (l’actor David 

Planas), òls mòus dos ills i òl nostrò gos. 
Al principi, òl coninamònt va sòr molt dur 
perquè em venien uns mesos de molta 

feina, tenia bolos de les obres Dolors, 

Kilòmetres, Ventura i Llibràlegs, a banda 

dels bolos de teatre infantil. Havien de 

ser uns mesos molt potents de feina que 

m’haguessin permès estar tranquil·la a 

l’estiu i encarar projectes nous de cara 

a la tardor. Portava un ritme molt bèstia 

i a la que es va parar tot en sec, em vaig 

espantar molt perquè es va fer encara més 

evident que el sector en què treballem 

els que fem cultura és molt precari. En 

aquestes condicions, la precarietat es 

multiplica per deu mil perquè, de cop i 

volta, et quedes amb una mà al davant 

i l’altra al darrera. Em vaig quedar 

“congelada”. Ara, després de dos mesos, 

m’adono que pel tema de la conciliació 

óamiliar, òl coninamònt ha òstat com un 
regal perquè hem pogut estar tots quatre 

junts, amb tots els pros i contres que 

això suposa. Penso que hem estat uns 

privilegiats perquè nosaltres vivim en una 

casa gran amb un pati i és un espai molt 

agradable. Viure en un poble també ens 

ha facilitat molt les coses perquè tot fa 

la sensació d’estar més controlat i hi ha 

menys gent. De tota manera, la paranoia 

de portar el “bitxo” a casa, l’he tingut. He 

sortit a comprar només un dia a la setmana 

i ho he desinfectat tot a l’arribada. Ha estat 

una feinada i tot plegat una mica angoixant. A
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Una vegada vas dir que “et moriries si no 
poguessis fer teatre”? Quan i com comença 
aquesta aventura?

Jo tota la vida he dit que volia ser actriu. 

Des que el meu padrí em portava el tortell 

i em preguntava “què vols ser quan siguis 

gran?” i jo li responia “artista!”. Devia 

tenir sis o set anys. Jo veia Barrio Sésamo 

o pel·lícules a la televisió on sortien nens 

i sempre volia fer allò que feien aquells 

nens de la tele. Sempre pensava que 

ja anava tard per dedicar-m’hi perquè 

encara no feia classes d’interpretació 

ni res. A partir d’aquell moment em 

presentava voluntària per fer qualsevol 

paper a l’escola i m’apuntava a tots els 

grups de teatre amateur. Vaig començar 

a fer teatre i m’ho passava molt bé. Jo no 

vaig començar amb Els pastorets, com 

molta altra gent de la professió, sinó a 

l’escola. Al teatre, els meus pares no 

m’hi portaven però quan hi anàvem amb 

l’escola, és quan deia “jo vull fer això!”. 

Recordo la primera vegada que vaig anar 

sola al teatre, tenia uns 13 anys i una 

mestra em va regalar una entrada per 

anar a veure El Talleret de Salt. L’obra era 

L’hort dels cirerers. 

Has pensat mai què faries si no fossis 
actriu? 

Curiosament aquests dies hi he estat 

pensant perquè a casa depenem tots 

dos del teatre, el meu home també és 

actor i els ingressos s’han reduït a zero. 

Pensant quines feines podria fer o a les 

que jo podria accedir, m’ha passat pel 

cap treballar en un supermercat, fer unes 

oposicions de Correus que vaig veure 

l’altre dia o anar a collir pomes, com 

havia fet quan era més jove. Feines que 

podria anar fent per sortir del pas, sempre 

pensant en tornar a fer teatre quan tot això 

acabi quò, al cap i a la i, és òl quò sé óòr i 
el que vull fer. 

Portava un ritme 
molt bèstia i a la  
que es va parar 
tot en sec, em vaig 
espantar molt 
perquè es va fer 
encara més evident 
que el sector de 
la cultura és molt 
precari. La meva 
conclusió és que 
vivim en un país  
on la cultura té  
una importància 
política “zero” i  
amb polítiques 
culturals nefastes. 
Ara s’ha vist més  
clar que mai.
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És difícil viure del teatre?

Molta gent pensa en una actriu com 

algú que té la sort de treballar en el que 

li agrada i això és veritat però moltes 

vegades la feina no arriba i te l’has de 

generar tu mateixa. Fas les teves pròpies 

produccions i dins el sector, acabes 

fent de tot: espectacles per adults, 

espectacles familiars, contacontes o 

presentacions d’actes. Si estàs disposat 

a fer de tot i generar-te tu mateixa la feina, 

es pot viure del teatre. I penso que se’n 

pot viure millor fora del centralisme de 

Barcelona. Del teatre en viu molta gent, 

els actors són els que tenim més visibilitat 

però el teatre és una feina d’equip on hi 

treballen moltes persones. Quan comença 

tot aix  dòl coninamònt, a més dò patir 
pels ingressos de casa, també estava 

preocupada pels tècnics, regidors i tota 

la gent que està al meu voltant i amb 

qui treballo, perquè ells també deixaven 

de cobrar. En el cas dels tècnics per 

exemple, no han tingut suport de les 

administracions. Les companyies hem 

rebut ajudes pels bolos suspesos però els 

tècnics, no. L’Estat ha decidit ajudar els 

empresaris culturals autònoms però molta 

part de l’equip, que són tan importants o 

més que els actors, no han rebut suport i 

ho trobo molt injust.

En moments com els actuals, compteu 
amb alguna associació que us doni suport 
com a col·lectiu i vetlli pels vostres drets i 
interessos? 

Sí, a més, hi ha hagut molt bona 

organització, tant des de l’Associació 

deTteatre de Públic Familiar (TTP) com 

des de l’Associació d’Actors i Directors 

Professionals de Catalunya (AADPC). En 

un principi, van començar a treballar de 

manera independent però, de seguida, es 

van unir i han treballat molt conjuntament 

amb la Generalitat. S’ha de destacar que 

el Departament de Cultura ha estat molt 

obert. Pel que més s’ha treballat ha estat 

pel tema de les ajudes, la Generalitat 

paga un import per les actuacions que 

s’han cancel·lat i això està bé perquè els 

ajuntaments tampoc saben què passarà, 

ni si els bolos es podran posposar a la 

tardor o per més endavant. El que es 

demanava és que els diners públics, ja 

aprovats, no es perdessin i es quedessin 

en el sector cultural per ajudar a sostenir 

el sector.

Què diries a les persones que pensen que 
anar al teatre és molt car o que els actors 
viviu molt bé? 

És una falsa creença. Tot i que és cert 

que hi ha alguns actors molt coneguts o 

molt mediàtics que es poden permetre 

negociar el preu. En general, els convenis 

laborals dòls actors s n pòr lipar i òls 
sous no són alts. Per exemple, un mes 

d’assajos de sis hores diàries més les 

hores que dediquem a aprendre el text 

des de casa, es cobren a mil dos-cents 

euros bruts mensuals. A més, és una 

feina intermitent i la Seguretat Social és 

caríssima. Potser hi ha persones que 

pensen que anar al teatre és car perquè 

van a veure grans produccions però, en 

les programacions dels municipis d’arreu 

de Catalunya, estem parlant de preus 

d’entrades molt assequibles, d’entre deu i 

quinze euros.

El sector cultural porta molt de temps 
maltractat i el sector de les arts escèniques 
ha estat el primer a abaixar la persiana i 
serà el darrer a apujar-la.

Això no s’acaba d’entendre perquè ara 

ja es pot anar a un restaurant, a una 

terrassa a prendre alguna cosa, es pot 

anar en metro i pujar en un avió però, en 

canvi, no es pot anar al teatre. La meva 

conclusió és que vivim en un país on la 

cultura té una importància política “zero” 

i amb polítiques culturals nefastes. Ara 

s’ha vist més clar que mai. El ministre 

de Cultura va aparèixer als mitjans 

per dir que no ajudarien la cultura i els 

artistes vam respondre amb una vaga 

de continguts a les xarxes durant dos 

dies. Després va semblar que es podria 

negociar alguna cosa. Les mesures 

que s’han fet des d’Espanya son molt 

tristes. Tot el sector cultural, durant el 

coninamònt, ha rògalat i oóòrt continguts 
culturals sense obtenir res a canvi i de 

manera altruista. Hi ha hagut una mica 

de polèmica per això però jo penso que 

ha estat una reacció natural. Nosaltres 

som de naturalesa masoquista i penjar els 

continguts era una manera de col·laborar 

que la gent, que estava tancada a casa, 

es pogués distreure. No vam pensar en 

les conseqüències, només volíem ajudar 

a óòr més amè òl coninamònt. Alhora, 
això també propiciava l’oportunitat de 

generar nou públic. Penso que penjar 

continguts gratuïts a la xarxa no ha estat 

contraproduent sinó que tot suma. La 
cultura en temps de crisi és la que ajuda 
a mantenir l’estat anímic i emocional de la 
població i és en situacions com aquesta, 
que ens adonem de la importància que 
té poder omplir el temps amb productes 
culturals que alimentin l’esperit.

Has pogut desenvolupar la teva part 
creativa des del coninament?

D’entrada gens. Primer em vaig estressar 
veient com la gent anava penjant 
vídeos perquè jo tenia la creativitat molt 
estancada i bloquejada. La meva prioritat 
òra protògir òls mòus ills i dòsprés ja òs 
veuria. Vaig compartir materials que ja 
tenia fets però no en podia crear de nous. 
Una vegada la situació s’ha anat relaxant, 
han anat apareixent oportunitats: hem 
gravat contes amb vídeos auto editats 
i he hagut d’aprendre a editar. Amb les 
biblioteques i amb un altre projecte que 
tenia, hem trobat l’alternativa d’arribar 
al públic per via telemàtica però és un 
procés, un codi i un format diferent. 

Hi ha dies que penso que tot seguirà igual 
i tornarà a ser com abans i d’altres que 
penso que aquesta crisi serà més forta que 
l’anterior que, culturalment, ja va ser dura.
L’Estat ha decidit ajudar als empresaris 
culturals autònoms però molta part  
de l’equip, que són tan importants o més 
que els actors, no han rebut suport  
i ho trobo molt injust.
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trobar l’equilibri. És obvi que el teatre és 

presencial, és la relació que tens amb el 

públic en directe, el feeling entre actor i 

espectador i hi ha una cosa “de pell” que 

no hi és a distància. Aquests dies, a través 

de la pantalla, he vist l’espectacle Là de 

la companyia Baró d’Evel i he pensat 

que m’hauria agradat molt veure aquest 

espectacle en directe. És clar que no 

és el mateix. Les noves tecnologies són 

una realitat que tenim, jo les he utilitzat 

en diferents espectacles meus com 

Kilòmetres i Dolors i, si dramatúrgicament 

estan ben integrades, són una bona eina.

Quins projectes personals tens de cara al 
futur?

Hi ha nous projectes engegats de cara a la 

tardor, dins el marc del festival Temporada 

Alta, que encara no es poden dir. Però, puc 

avançar una nova proposta gestada durant 

òl coninamònt quò òs diu “Compartir 
Ubicació”. Es tracta d’un joc en directe, 

en línia i participatiu. És un experiment 

que ha sorgit a partir de situacions, que 

hem trobat molt divertides, amb les 

videotrucades d’aquests dies. En David 

Planas i jo, juntament amb els dramaturgs 

Cristina Clemente i Marc Angelet, estem 

creant la història de dues persones que 

actuen per videoconferència. El públic, 

amb un màxim de 80 persones, hi assistirà 

virtualment i de manera sincrònica. És a 

dir, l’obra la farem en directe i es veurà per 

càmera però el públic hi podrà participar 

activament per tal que la història es 

vagi desenvolupant. El primer bolo és 

a mitjans de juny dins la programació 

de l’Ajuntament de Celrà i esperem que 

sigui una proposta que interessi a molts 

ajuntaments. D’aquesta manera, a més 

de generar-nos feina i seguir actius passi 

el que passi, podem actuar en directe i 

aproitar òinòs, com òl Zoom, quò òns han 
estat tan útils aquests dies.

Diuen que les situacions inesperades 
amaguen grans oportunitats. Quines 
oportunitats de futur veus pel sector teatral?

És difícil de dir. Estic desubicada i veig els 

col·legues de feina molt desubicats, també. 

Hi ha dies que penso que tot seguirà igual 

i tornarà a ser com abans i d’altres que 

penso que aquesta crisi serà més forta que 

l’anterior que, culturalment, ja va ser dura. 

Penso que vindrà una època complicada. 

Tindrem crisi sanitària, econòmica i social, 

però això ens farà més forts i trobarem la 

manera de passar-ho. Tan de bo les coses es 

quedin, com a mínim, com estaven i el sector 

cultural no torni a rebre i vagi a pitjor, però 

no ho veig clar perquè es necessitarà una 

injecció econòmica en molts altres sectors. 

Jo no m’atreveixo a demanar una injecció 

de diners en el sector cultural però, com a 

mínim, que no vagi a pitjor. La cultura és un 

aliment per a l’ànima i ens farà molta falta. 

Hem de fer que la cultura sigui accessible 

per a tothom. Hi ha d’haver voluntat per part 

de la Generalitat i de l’Estat però, sobretot, 

per part de les diputacions. Les diputacions 

són entitats administratives amb una gran 

quantitat de diners. Jo em pregunto on és, 

actualment, el Departament de Cultura de 

la Diputació de Girona. Han desaparegut. 

Únicamònt han óòt una wòb pòrquè òs 
puguin penjar els continguts audiovisuals. 

Els consells comarcals i les diputacions són 

els que han d’ajudar els ajuntaments en tots 

òls sòctors, dòs dò salut ins a cultura.

Què t’agradaria fer en teatre que encara no 
hagis fet? 

M’agradaria fer un clàssic. Un clàssic 

català o un Shakespeare o un Txèkhov. 

Cap en concret. No n’he fet mai cap i 

penso que m’agradaria. De tota manera, 

clàssic o no, el que m’interessa més és 

que la proposta sigui xula i que l’equip de 

treball sigui “molt humà”. Això potser és el 

més important. ∫∂

Hem hagut d’aprendre a fer-ho i ens hem 

hagut de reinventar i adaptar-nos amb 

les possibilitats i els mitjans que tenim a 

casa. Una vegada ens hem relaxat una 

miqueta i ens hem acostumat a la nova 

situació, ha aparegut aquesta creativitat.

Parlant de reinventar-se, en la teva 
trajectòria trobem espectacles que aposten 
per la innovació i noves maneres d’entendre 
el teatre d’una manera menys convencional, 
com en el cas de Ventura, que és una 
proposta de teatre íntim i de proximitat 
fora del teatre, o el cas de Dolors, la primera 
sèrie pensada per fer en teatre. Com respon 
el públic a aquests nous formats?

El públic ha respost molt bé. El problema 

ha estat que, al ser propostes diferents, 

costa una mica que, en un principi, els 

ajuntaments hi apostin, però funcionen 

molt bé. Dolors, per exemple, és una 

producció molt grossa que estava 

funcionant i ara hem hagut de parar la gira.  

És una pena perquè aquesta gira serà molt 

difícil de recuperar. Tan de bo m’equivoqui 

perquè mai se sap què pot passar. I 

Ventura ha estat tot un fenomen, ara ja 

portem més de dues-centes funcions.

Penses que el públic es mostrarà reticent a 
anar al teatre després de la pandèmia?

L’any passat la gent ja anava a última 

hora a comprar entrades amb tot el 

tema de vagues i manifestacions per la 

sentència del procés. Penso que hi haurà 

gent que seguirà comprant entrades per 

donar suport al sector però la majoria de 

persones pot ser que vagin més a l´últim 

moment. Davant d’aquesta incertesa, ja 

estem pensant en dues línies d’actuació: 

coses que es puguin fer en directe i 

coses que, alhora, es puguin fer en línia. 

Ha entrat a formar part del joc aquesta 

nova peça de la tecnologia per no deixar 

perdre el teixit cultural. Jo penso que 

amb les noves tecnologies s’ha de 
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