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Qui ha
humiliat
a qui?

Isabel-Clara
Simó

Molt bé, ja ho han fet: han
assegut un president de go-
vern al banc dels acusats,
cosa que ningú no s’atre-
veix a fer ni amb els reie-
tons africans. Molt bé, ja
han fet l’acte de prepotèn-
cia de demostrar que un
president electe no arriba
ni a governador civil. Molt
bé, ja han humiliat el
poble basc. El delicte?
Una fantasmada jurídica.
Res més. Però veure el le-
hendakari humiliat da-
vant la justícia espanyola
fa segregar superioritat a
una part de la justícia es-
panyola. Perquè no crec
que tots els juristes esti-
guin d’acord amb aquesta
barbaritat. Ja s’ha demos-
trat qui mana aquí i quin
valor li donen els pares de
la pàtria, els prohoms de
la Constitució, les Chaco-
nes militaristes i el socia-
lisme espanyol a la volun-
tat sobirana dels pobles.
Igualment, i amb argu-
ments tan inconsistents
que fan riure, han aplicat
una il·lícita i anticonstitu-
cional llei de partits per
eliminar els abertzales del
panorama democràtic
basc, i ho han fet els dos
governs, el del PP i el del
PSOE. La famosa igualtat
dels ciutadans i el dret a la
lliure expressió, les cabi-
nes i les cortinetes per
protegir el vot, tot plegat
no són més que romanços,
perquè el poble sobirà ha
estat estafat en convertir
en il·legals els vots als
abertzales amb l’excusa
d’ETA. O és que l’indepen-
dentisme no és una opció
política, i, com a tal, per-
fectament defensable a les
urnes? Ara Ibarretxe els
ha dit que bé, que el jutgin.
Que era un acte de prepo-
tència? Doncs ara feu el ri-
dícul amb arguments legals
de fireta. I és que la pande-
reta encara és l’instrument
nacional de l’Espanya mi-
serable que “ayer domina-
dora, envuelta en sus an-
drajos, desprecia cuanto
ignora”, com va denunciar
Machado. Que no era preci-
sament un catalanista.

Vostè és un humorista o un actor amb vis còmica?
Actor i prou. El que passa és que la gent em co-
neix més pel registre humorístic, però he fet
drama, això sí, sempre al teatre, i per aquest
motiu el gran públic no m’hi identifica.

Vostè explica que de ben petit s’enfilava a l’esce-
nari i de seguida captava l’atenció de la gent.
Tinc una vis còmica innata i és el que em dispa-
ra. Als 10 anys ja imitava els professors cada
final de curs i feia teatre a l’escola.

Hi ha actors als quals s’associa amb un director o
amb una companyia... Vostè va per lliure?
Se m’associa amb la Clara Segura, amb qui he
fet diversos espectacles i la sèrie Vinagre, a
TV3. Amb la Clara ens coneixem des del meu
debut a El alcalde de Zalamea i des d’aleshores
hem treballat junts sempre que hem pogut. De
fet tenim una companyia i hem fet dos especta-
cles que ens han durat més de tres anys cada
un. Però també fem molta feina per separat.

El disc que acaba de treure, Napoli, i la presenta-
ció que en va fer a L’Auditori de Barcelona, ¿són un
parèntesi en la feina d’actor o pensa dedicar-s’hi?
Més que un parèntesi és una voluntat. Porto
molts anys amb la música, sóc un obsés i, final-
ment, em vull manifestar treballant a través de
la música perquè és una via d’expressió molt
rica i plaent. Com a actor, a més, cantar és un
gust perquè és una manera d’interpretar.

Vostè és autor de música i lletra de les cançons
del disc. Què és primer a l’hora de compondre?
Quan componc, ho faig alhora, lletra i música.
Sempre davant el piano, com si fos una partitu-
ra, i a sobre de la lletra hi vaig posant els acords.

Per què ho ha fet en italià?
Cantar en català per a mi és molt gros, perquè
és la meva llengua materna i d’entrada em feia
molt respecte. L’italià em serveix per crear un
personatge. I a Napoli, que és la primera com-
posició, la meva veu sona a narrador de faula. A
mesura que el disc avança hi he posat temes
més personals i íntims, homenatge a la mare, o
al pare que va morir i, a poc a poc, la veu es va as-
semblant cada vegada més a la meva veu. I així
fins que a L’Auditori vaig cantar Anna, per sor-
presa i sense dir-ho a ningú, que és el primer
tema en català i té molt d’èxit. L’italià m’encan-
ta, és molt musical, sóc fan de la cançó italiana i
m’ha servit per llançar-me a la piscina. Diuen
que m’assemblo al Paolo Conte, perquè la meva
veu és molt greu, però el meu referent és el
Lucio Battisti, que és un gran poeta, i també
Pino Daniele.

“Sócgamberro
deprimeraino
coneccapactor
quenohosigui”

¿Interpretar diversos personatges li serveix per
preservar la seva autèntica personalitat?
Segurament sí. Vaig construint personatges,
però al final la màscara cau i sóc jo mateix. És el
treball més intens que he fet, perquè parlo de la
mort, de la solitud... M’adono que aquesta ob-
sessió la tinc des de molt petit i n’he estat molt
conscient i l’he assumida.

¿Viure en un ambient relacionat amb el món ar-
tístic ha facilitat o ha complicat la seva orientació
cap a la interpretació?
La meva opció ha estat totalment respectada
en l’entorn familiar. Per mi la família és molt
important, és on m’he sentit molt protegit i he
viscut el drama de l’art. Quan el meu avi tenia
la inauguració d’una exposició, patia, es posa-
va molt nerviós. Quan jo vaig dir que em volia
matricular en l’Institut del Teatre, a casa hi va
haver una reacció de “pobre tio, no sap on es
fica”, però alhora hi va haver una acceptació
absoluta, una manera de dir “som així i no hi
podem fer res”.

La seva sortida del Polònia és definitiva?
No, només ha estat un descans per a mi. Volia

preparar i fer bé el directe de L’Audi-
tori i tenia Vinagre, que m’obligava
a estar-hi molt a sobre.

Els personatges que ha fet al Polònia,
¿surten de la seva percepció o de les
propostes dels guionistes?
Cada polític que s’imita té el seu per-
fil i l’actor fa de bufó de la cort, escull
allò que més li escau i pot empre-
nyar el personatge i més pot servir
de catarsi a la societat. Per tant, jo
intento destacar aquestes coses.

¿Això l’obliga a estar molt pendent de
l’actualitat política?
El meu treball no és tant de docu-
mentació sinó d’observar el perso-
natge, veure com parla i intentar
crear un personatge. Més que imi-
tar-lo, es tracta de recrear-lo.

¿Ha patit les reaccions de personali-
tats que no es considerin ben tracta-
des al Polònia?
No, però penso que no deu ser gaire
sa passar-ho malament quan algú
t’imita. Per nosaltres, el Polònia, és

un gaudi. Sí que ens diuen que a un polític el dei-
xem més bé que a l’altre, però són preocupaci-
ons dels de la família de l’un o de l’altre. El Polò-
nia fa el mateix amb tothom.

Vostè és una mica gamberro, oi?
Sóc un gamberro de primera i, de fet, no conec
cap actor que no ho sigui.

¿Nàpols i el fet de cantar en italià li serveixen
per descobrir una altra cara?
Nàpols és un lloc que no és ni Itàlia. És un tea-
tre. “Vedi Napoli e muori”, deia l’avi. Quan vaig
anar a Nàpols em vaig enamorar de la ciutat i
del nen gamberro italià que porto dins i em vaig
dir donem-li sortida. Els catalans tenim una
rauxa massa amagada i ens hauríem de deixar
anar més, com a l’Empordà. El meu català ideal
és l’empordanès, perquè sap treure la rauxa.

❝Cantar en català em feia
molt respecte perquè és
la meva llengua materna.
L’italià em serveix per
llançar-me a la piscina
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Bruno Oro Pichot (Barcelo-
na, 4 de juny de 1978) s’ha fet popular
amb les múltiples cares que interpreta a
Polònia i a Vinagre, a TV3, tot i que també
ha representat diversos muntatges tea-
trals amb registres també diversos. Fa
poc va presentar en directe a L’Auditori
de Barcelona el seu primer treball disco-
gràfic: Napoli. I és que a aquest fill de
pare italià i mare de família vinculada al
món artístic sempre li ha agradat el món
de la faràndula, des de ben petit.

L’entrevista
Bruno Oro Actor, compositor i cantant IsmaelCarbó
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