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MARGARITA

Sáenz-Diez
Trias

LA DEMAGÒGIA

«El PP i la COPE desenvolupen
odis ‘guerracivilistes’ i
recuperen actituds que crèiem
que ja estaven superades»

L’INTENT

«Estem assistint a una
campanya orientada
contra els drets d’un
Parlament autonòmic»

JOSEP MARIA CABANÉ

ENTREVISTA

«És clar que
m’interessa
lluitar contra
les injustícies»
Va dirigir a Madrid un manifest en suport
de la tramitació de l’Estatut a les Corts
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Dauder
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Badalona, 1938
Premi Martí i Pol de
poesia i Sant Jordi de cine
al millor actor espanyol

No para, perquè li sembla innoble
estar-se de braços plegats mentre
passen coses terribles a França, al
Pròxim Orient amb els palestins, a
Ceuta i Melilla. Així, simultanieja la
seva professió d’actor reconegut
amb el seu activisme polític. En
aquests moments actua al teatre
Pavón de Madrid amb la Compañía
Nacional de Teatro Clásico, a Amar
después de la muerte, de Calderón de
la Barca. Acaba de rodar una pel.lí-
cula amb Juanjo Ballesta, dirigida
per Santi Amoneo, Cara de perro, i
aviat en començarà una altra amb
Ángela Molina, Nos dejaron el muerto.

–És actor, director, escriptor, però
sempre vinculat al compromís polí-
tic. ¿Una doble vida?
–En absolut. Algú va dir una vegada
que els actors no s’han de ficar en

política, però si això ho ampliem al
conjunt de les professions, ningú
hauria de fer política. Com a actor,
com a paleta, com a mecànic, com el
que sigui, tots som ciutadans amb
dret a intervenir en la vida política.

–Ho ha fet sempre.
–Tota la vida. A més a més, vinc de
40 anys de dictadura, i també d’un
exili a París. Com a persona, ja no
com a actor, estic compromès políti-
cament, ho he dit i ho continuaré
dient. Segueixo amb molta atenció
el que passa; és clar que m’interessa
lluitar contra les injustícies.

–Manté una actitud molt activa. Es
va mobilitzar contra la guerra de
l’Iraq, també contra la Constitució
europea.
–A Madrid, la nostra professió es va
mullar contra la guerra de l’Iraq als
premis Goya, i després amb la nos-
tra presència al Parlament. Ja que el
nostre coneixement com a persones
públiques ho permetia, vam expres-
sar un estat general del 90% de l’opi-
nió pública. I això va ajudar.

–Sota l’eslògan No en el nostre
nom, un dels més aconseguits en el
llenguatge polític.
–Així es va retolar el primer mani-
fest dels artistes i intel.lectuals nord-
americans, Not in our name. Ells esta-
ven en situació més precària i en cer-
ta manera ens van donar exemple.

–¿I la campanya contra la Constitu-
ció europea?
–Hi havia molts aspectes que em
semblaven inacceptables, i així li va
semblar també al poble francès, tal
com va quedar patent més tard.

–El dia que es va admetre a tràmit
l’Estatut, va liderar un grup d’artis-
tes i intel.lectuals que es van reunir
al Círculo de Bellas Artes.
–Jo fa cinc anys que sóc a Madrid i
em van contactar des d’Òmnium
Cultural per veure si podia aportar-
hi un granet de sorra. I així va ser.

–¿Què van fer?
–D’una banda, acollir el vol xàrter
que va arribar de Barcelona amb re-
presentants de la societat civil; amb

Pi de la Serra, Paco Ibáñez, Ventura
Pons, etcètera, etcètera. I, al mateix
temps, organitzar un suport solidari
a Madrid al voltant d’un fet molt
simple, com és el dret que l’Estatut
fos admès a debat al Parlament. Una
actitud que a alguns els pot resultar
fins i tot pueril des del punt de vista
estrictament democràtic.

–Va rebre el grup que va arribar des
de Barcelona un parell d’hores
abans del debat.
–A les onze del matí vam celebrar
una roda de premsa en què vam lle-
gir un comunicat de suport i, des-
prés, els que van poder van anar en
marxa cap al Parlament.

–¿Qui va recolzar aquella acció?
–Al Círculo de Bellas Artes hi havia
Carlos Taibo, Gloria Berrocal, Javier
Macua, entre d’altres. No hi van po-
der assistir personalment, però van
firmar el comunicat, Javier Sádaba,
Labordeta, que en aquell moment
era al Congrés, Galiardo, García
Sánchez, Lucía Etxebarría, Mario
Gas i molts d’altres.

–¿Què li va semblar l’actuació dels
ponents catalans que van intervenir
a les Corts?
–La delegació catalana va estar molt
digna, molt moderada, i el debat va
resultar molt apassionant. Però la
sessió va ser interessant i al mateix
temps vergonyosa. El que passa és
que el PP està fent una campanya,
recolzada per la COPE, indigna, de-
magògica i mentidera. Desenvolupa
odis guerracivilistes i recupera acti-
tuds que ens pensàvem que ja esta-
ven del tot superades.

–I...
–Potser no tenen cap més política
que la d’intentar denunciar que
amb l’Estatut es trenca el país, quan
no s’està trencant res. Una majoria
aclaparadora d’un Parlament demo-
cràticament elegit com el de Cata-
lunya presenta la seva proposta al
Congrés i punt. ¿Què passa? És in-
creïble.

–¿Té alguna cosa a veure amb el
que passa a Euskadi?
–Quan es fan certes comparacions
entre l’Estatut votat al Parlament ca-
talà i ETA, com han fet Arenas i Ma-
yor Oreja, em sembla que gairebé ar-
riben a la indecència política. Estem
assistint a una campanya contra els
drets d’un Parlament autonòmic.H
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