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Animal de les taules

En té prou i de sobres per inundar I'escenari amb la seva veu cascada i la seva presencia
inquietant. Rafael Álvarez, 'el Brujo', compleix 25 anys d'ofici i ho celebra estrenant tres obres.

Per Virginia F. Galvín; Fotografia Gloria Rodríguez

Poques vegades s'entrevista algú amb un discurs en que no falta ni sobra cap paraula; amb una veu
que modula i sintonitza, per efecte d'algun sortilegi, intenció i sentiment. Tot d'acord amb aquest cos
breu i elàstic, entrenat per a l'histrió. EI Brujo (Lucena,Cordova, I950) es torna a enfilar a les taules d'un
teatre amb tres obres successives. San Francisco, Juglar de Dios, de Dario Fo, inaugura el cicle. Ironia,
crítica i humor, que l'actor destil·la a parts iguals. Ja fora de l'escenari, és un pope respectat i incòmode
segons per a qui, al qualla vida no ha aconseguit fer passar per l'adreçador de la correcció política i
altres mordasses intel·lectuals de la modernitat.

Vehement, però no agressiu, va començar amb protestes i va acabar recalant en la tendresa d'una
infància de malabaristes i estrelles, una joventut de comunisme i esperit hippy i aquesta gloriosa
maduresa que estrena amb un bebè de mesos a la falda. És urgent que se l’escolti.

Ahir a la nit el vaig veure al teatre, i els espectadors es petaven de riure. ¿Quantes classes de
rialles detecta?
És veritat que hi ha molts tipus de rialles. Hi ha la rialla lluminosa, la rialla tenebrosa, la sòrdida... I la
rialla grisa, i la riota, i el somriure. Riure renova l'energia i actua sobre els músculs de l'estómac, que
estan connectats amb els de la cara. iAh!, i després hi ha una rialla malèvola, que és bona per al que
riu, perquè també és higiènica, perquè tota rialla ho és, però és una putada per a aquell de qui es riuen.

El públic riu, però alhora la representació li exigeix certa implicació i esforç intel·lectual. Això no
és fàcil en els temps del menjar ràpid i l'humor de sal grossa.
Sí, el teatre exigeix certa complicitat per part de l'espectador, com explico a la funció. Tot depèn deIs
que ocupen la butaca i, en general, el públic avui no hi té tirada. Esta molt informat, connectat amb el
telèfon, la televisió i internet, però una altra cosa és el criteri propi i tenir una cultura. Això forma part
d'una elecció personal, de seguir un camí on tu ets creatiu, del teu propi mecanisme de vida. Per contra,
un pot escollir seguir una altra trajectòria, aquella en que la publicitat, la moda o la premsa és el que
marca el pas.

És a dir, que consumeix hamburgueses intel·lectuals: ràpides, dolentes i indigestes.
Això ho veig en els musicals. Gairebé tots els que s'estrenen aquí, avui, són els que ja es van veure als
EUA fa 40 anys. Et parlo de Cantando bajo la lluvia, Cats, El fantasma de la opera, Los Miserables... És
material de desferra, com els avions de la segona guerra mundial que comprava l'Exercit espanyol quan
jo vaig fer la mili, fa 30 anys.

Però són avions que segueixen volant...
Però aquests productes tenen més a veure amb la indústria de l'oci, que esta molt bé, és molt
interessant i ha d'existir. És com anar amb els nens a un parc d'atraccions, entretingut. Però la cultura
és una altra cosa, esta en un altre nivell molt superior. Aquí tu hi tens un paper més actiu i s'exigeix una
immersió. Et compromet, et condueix a una recerca de sentit de la teva vida. Mai és banal, no ho pot
ser.
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El dia que va presentar la seva nova obra, un titular de premsa deia: "El Brujo carrega contra la
ministra de Cultura". A més va titllar l'ambient teatral de "caspós, cutre i obsolet" , i va dir
incultes els empresaris teatrals. Vaja, que es va desfogar de gust.
Els empresaris, excepte rares excepcions, no tenen un verdader interès cultural pel teatre. Ni promouen
nous talents ni volen assumir riscos. Quan jo feia La taberna fantástica, en un teatre alternatiu, hi va
haver un empresari que sí que es va arriscar i va portar l'obra al teatre Fuencarral de Madrid. I allò es va
convertir en un hit. Però que passin aquests fenomens, cal sentir la passió de l'art, i un coneixement
deIs textos de Txékhov, Ibsen, Shakespeare... i la majoria d'ells, com a molt, llegeixen els fulls de
taquilla.

¿Per a qui és incòmode vostè, a més de per als empresaris a partir d'ara?
Si jo omplo els teatres, ells em trucaran igual; i si no els omplo, em donaran carbassa, encara que digui
que són com Einstein. Dit això, crec que sóc incòmode per a certs funcionaris del Ministeri de Cultura,
per a les institucions politicoculturals dels governs autonòmics i per a algunes regidories d'ajuntaments.
¿Per que? Perquè m'expresso amb llibertat i denuncio el deteriorament i la desconsideració que
mostren totes aquestes institucions respecte als actors i el teatre. Se l'estan carregant de manera
sibil·lina, sense que transcendeixi gaire cap enfora.

¿De quina manera ho fan?
Hi ha polítics molt burros a tots els partits. N'hi ha que no volen que el teatre vagi a una localitat, i ho
aconsegueixen no pagant les companyies fins que ha passat un any o un any i mig. A mi m'ha passat,
has de trucar 20 vegades per cobrar. Per exemple, l'Ajuntament d'Alcorcón (Madrid), amb Goven
socialista, té fama de pagar com a mínim al cap de nou mesos. I això s'ha de dir. I si em passa a mi, què
no els deu passar a les companyies de teatre més desconegudes.

¿Que espera del nou Govern?
L'actual ministra de Cultura ha parlat de cine, de llibres i de discos, però ni tan soIs una vegada de
teatre. Jo sóc progressista, per dir-ho així, esquerrà. Em vaig alegrar molt que el Govern canviés, però
ara sí que em ficaré amb Carmen Calvo. Ella ve de la Conselleria de Cultura de la Junta d'Andalusia, i la
xarxa de teatres andalusa és de les que pitjor funcionen a tot Espanya. I aquesta ministra ha vingut
promocionada perquè ha fet el Museu Picasso a Malaga. O sigui, la pintura promociona, però el teatre
és xusma, canalla, terreny de ningú. És un no convidat a la festa de la cultura.

Desengreixem. Cada actuació seva és una aventura en que passen coses més enllà de l'obra.
Expliqui'm anècdotes que li hagin passat.
Una vegada se'n va anar la llum i jo vaig seguir improvisant. La gent es va pensar que era una
provocació. Algú va protestar, va sortir al carrer, va veure que l'apagada era general i va informar el
públic. Sovint em passa que el públic no té clar el que és improvisació i el que està inclòs dins del text.
És divertit, i cada funció em surt diferent.

¿Què fa just abans de sortir a escena?
Abans de sortir, m'he de quedar en silenci 10 o 15 minuts, i després llegeixo un diari, O em quedo
tranquil. La porta del meu camerino esta tancada, però no passa res si m'interrompen. Això sí,
prefereixo que no ho facin, perquè intento connectar amb la calma.

Això sona a meditació. ¿Practica ioga o alguna disciplina semblant?
He fet de tot: tai-txi, ioga, meditació, orientalisme, budisme... fins i tot he estudiat una mica de sànscrit.
Des de molt jove tinc inclinació per la cultura oriental. Vaig començar a meditar als 26 anys amb
tècniques com el mantra o el tatrak indi, del qual parlo a l'obra, i ara fins i tot puc estar meditant en plena
acció, ho tinc incorporat dins. Parlo amb vostè, mentre tinc aquest tap d'ampolla a la ma, i sento la
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rugositat de la base del plàstic, i la suavitat d'aquesta altra part, i tot es calma. Són trucs perquè la ment
es relaxi.

En l' obra San Francisco, juglar de Dios despulla el seu cos, encara que afirma que és molt més
difícil despullar l'anima...
Encara que no ho sembli, sóc molt pudorós. Em fa molta vergonya sortir a l'escenari, mostrar-me davant
el públic, però això és el que cura i et renova.

Imagino que el primer strip-tease és el que costa, i els altres surten sols.
No. Cada un és el primer, això és el que té l' strip-tease

Diu la seva biografia que és nascut a Lucena (Cordova), però que va viure la seva infància a
Torredonjimeno (Jaén). ¿Per que va emigrar la seva família?
Perquè el meu pare es va arruinar. Vivia com un senyoret andalús, sense els mitjans econòmics que
això exigia. Es va casar amb la meva mare, que tenia algunes terres. Però ell volia tenir un cavall, un noi
que l'hi cuidés i l'hi raspallés cada dia, un guitarrista particular per dir-li "toca" en qualevol moment... era
inviable i va durar dos anys. Llavors se'n van anar cap a Jaén per muntar una fabrica d'una mena de
cabassos que servien per premsar l'oliva. I van triar Torredonjimeno perquè era el lloc on més oli es
produïa dins de la província.

¿Que va passar amb aquell negoci?
Va fer fallida. Al meu pare li anava molt la conya. Ell era un joglar. Adorava el cante jondo, la guitarra, la
poesia arab... tenia un temperament molt sensual. Era un cordoves amb molta classe i molt poc sentit
pràctic per als negocis. Després van posar la pensió Córdoba, que regentava la meva mare, i aquest
negoci ja va funcionar.

¿Quin ambient hi havia a la pensió?
Hi anaven els malabaristes, els jugadors de cartes, els mags...

¿I els amants ?
No... Hi vivia un cap ella permanentment, i per allà hi passaven els còmics, les coristes i els toreros. La
persona més estranya que vaig veure mai va ser un astrònom, traductor de llibres de ciencia-ficció. Ell
em va regalar la novel·la El crepúsculo del mundo, de Pau lAnderson, que parlava d'una tercera guerra
mundial hipotètica, apocalíptica, provocada per terroristes. Això era als anys 50, imagini's...

Devia estar fascinat amb aquell home
I tant. Em parlava de les distancies que hi havia entre les estrelles, i així se m'ampliava la visió de les
coses. Per exemple, si jo m’obsessionava a sortir i la meva mare no em deixava, llavors aquell home em
deia: "No ploris. Tu t’estaràs una hora aquí i després sortiràs, però ¿saps la distancia que hi ha entre
aquesta estrella i aquella altra?. I això em calmava, és clar.

Un bon argument. Anys després, ja de jove, se'n va anar a Madrid a estudiar Dret. No fa gens per
a vostè això de les lleis, la veritat.
Ja ho sé, però el meu pare sempre va tenir aires de grandesa, com ha quedat patent. Volia que estudiés
Dret a la Complutense de Madrid, no a Granada. I perquè no es podia permetre portar-me a Oxford,
Cambridge o a Harvard, que era la seva aspiració màxima. Tot per explicar-ho després al casino,
mentre fullejava el diari. Li agradava molt això de figurar, i alhora era un home d'idees republicanes,
informat a través de la premsa, en un ambient de terratinents.
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I a la capital va trobar una altra sèrie d'interessos diferents de les lleis...
Sí, vaig arribar i em vaig fer comunista, que allò era el màxim a que podia aspirar. Vaig entrar en
contacte amb la cèl·lula clandestina del partit i vaig rebre seminaris de marxisme. Era quan Carrillo vivia
a París, i vaig tenir una beca per anar allà. Al cap de sis mesos o així vaig sortir del partit i em vaig fer
hippy, que era molt més divertit.

És clar, havia sentit l’eslògan de Sexe, drogues i rock & roll
Al partit comunista això de la droga estava mal vist El sexe no, però les camarades escollien els guapos
per anar-se'n al llit. No hi havia una socialització del sexe [riu]. Però de hippy i amb un porro al damunt,
tot es veia més fosc i era més fàcil camuflar-se...

Arriba el Maig del 68, el teatre alternatiu, i després La escuela de bufones, la seva primera
incursió teatral. ¿Que recorda de llavors?
La gira que vaig fer per Alcoi amb el grup Tábano. Anàvem en un microbús els 15 de la companyia. Pel
camí vam anar agafant tots els que feien dit, i quan vam arribar érem 20. iDoncs tots 20 vam so tir a
l'escenari! Els de l'autoestop anaven de bufons i el director els pegava en escena. També recordo el
primer cop que la gent va riure quan jo vaig dir una frase. Vaig tenir un ensurt i em vaig pensar que es
reien de mi. Jo deia: "¿Però això que és?", frase lapidaria, i tots morts de riure. Llavors vaig descobrir
que era un actor còmic, de qui la gent riu encara que interpreti el drama més horripilant. Una vegada
Núria Espert em va explicar que ella havia descobert que era una actriu dramàtica de forma similar, just
l'efecte contrari.

Ara els còmics de moda fan monòlegs lleugerets i tenen un gran hit.
Sí, però això és una altra cosa, a mi no m'agrada el monòleg del tipus El club de la comedia. Sí que
m'agrada, però, Chiquito de la Calzada. La gent diu que és vulgar, i ho és perquè és un joglar del poble.
Té una gràcia autentica quan diu "ets més pesat que una vaca en una parpella" o "duraràs menys que
una sardina en una planxa". No em diguis que la comparació no té el seu enginy.

Hi ha hagut molts i diversos oficis en la seva vida: venedor a domicili, enquestador, escriptor de
llibres infantils... També va emigrar a Alemanya per buscar-se la vida. ¿Que va aprendre?
Primer que res i sobretot, vaig aprendre a sobreviure, a guanyar-me les garrofes. Tot aquest llarg camí
et va deixant pòsits, experiència.

La veritat és que tampoc li veig maneres de venedor
No, és que no servia en absolut. Anava amb una desconfiança tan gran que els meus clients potencials
m'ho notaven de seguida. Duia escrit al front: "Millor que no ho compri". ¿Les enquestes? Bé, era típic
fer-ne en aquella època per guanyar uns dinerons.

En un fragment del Lazarillo de Tormes, a la versió cinematogràfica de Fernando Fernán Gómez
que vostè va protagonitzar, es diu: "El hambre se agarra a las tripas como un perro rabioso, y no
hay manera de que las suelte" . ¿Aixo va viure en carn pròpia?
He experimentat això de tenir gana de veritat. No tenir res per menjar i pensar: "¿On vaig?". Com que
em feia molta vergonya demanar, m'aguantava. Cap a les sis de la tarda començava a sentir els rugits
salvatges de l'estómac. La fam és una sensació angoixant que acolloneix, perquè un sent que no
menjarà mai més, que es pot morir. L'hauríem de provar tots, perquè en el món desenvolupat no es
prova la fam, es prova la dieta, que és diferent.

¿El tempten els diners, la fama o el luxe? Per a vostè, ¿que és viure bé?
Viure el present. No estar ni un minut endavant ni endarrere, com els músics que van al compàs de
l'orquestra. Asseure'm a parlar amb vostè i no estar pensant en les coses que he de fer a continuació, ni
en les que he fet fa una hora. Estar.
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Però ¿quins elements necessita per estar satisfet de la vida?
Tot i res. Hi ha un punt on tu pots satisfer-te en l'absolut despreniment, però això ja forma part d'aquest
costat místic que tinc. També posseeixo, és clar, un costat humà i terrenal. Com tothom, necessito una
casa agradable, una persona que m'estimi, llum, silenci, bon menjar, pau...

I un nadó de tres mesos, que crec que té. iAIs 54 anys!
Això no és la vellesa, ¿no? Encara em queden molts anys i cada vegada vaig postergant l'edat en que
se suposa que seré vell. El meu fill és un regal de la vida. També tinc dues filles grans. Una de 32 anys i
una altra de 18. I cada paternitat ha sigut diferent.

M'ho imagino, perquè en la primera era molt jove, i en l'última ja acumula una experiència que li
serà molt valuosa.
Exactament. Ara mateix és una delícia, una passada. Ho agraeixes molt, ho vius intensament, ho
disfrutes més. És una meravella.

L’actor, de 54 anys, en una escena de San Francisco, juglar de Dios, de Dario Fo
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