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Les interpretacions d'Emilio Gutiérrez Caba en films com La caza, Nueve
cartas a Berta, La colmena, La comunidad i El cielo abierto i en muntatges
teatrals de la més variada condició li han forjat un pedigrí d'actor
experimentat que sempre garanteix un bon treball sigui quin sigui el film en
que intervé.
-Què significa per a vostè fer teatre? Sobretot sabent que també fa
televisió i cinema sovint.
-El teatre és una cosa molt més manipula-
ble i propera que dos móns com el cine i la televisió, que estan fora de les
nostres possibilitats humanes perquè es basen en xifres, shares i coses
molt estranyes. El teatre és molt més humil, un cercle tancat i, alhora,
familiar.
-.Simbolitza tota una manera d'entendre la vida...
- Totalment. Per mi és un punt de referència importantíssim, sintetitza el
que jo faig a la vida. Quan vaig conèixer l'actor francès Jacques Perrin just
llavors finalitzava una pel·lícula i va tenir una depressió perquè no sabia
que faria després, es trobava buit, necessitava fer alguna cosa. Necessi-
tava tenir una obra de teatre que li permetés sortir cada dia a escena.
-Alguna vegada ha tingut aquesta por?
-De moments en els quals penses que això s'ha acabat n'hi ha molts a la
vida, quan no reps cap trucada de telèfon i ningú vol saber res de tu. Ara
és un moment força dolent; tot i que a mi encara em va força bé, la
impressió general és que tot esta molt parat i que el cinema espanyol viu
una crisi galopant.
-Com viu el contacte directe amb el públic de teatre?
-És un contacte molt càlid. Saps que la persona que s'asseu al pati de
butaques ha decidit invertir el seu temps a anar al teatre, ha pres un
decisió important en favor d'un espectacle determinat. Aquest mèrit no exi-
teix en televisió, i crec que tampoc en cinema, perquè la dinàmica i els
hàbits de l' espectador de cinema són molt diferents. En teatre el que de
veritat importa és la paraula. 
-En cinema ha treballat amb directors com ara Carlos Saura, Basilio
Martín Patino, Pilar Miró, Pedro Almodóvar... Com valora avui la seva
trajectòria cinema-tipogràfica?
-He tingut el privilegi de fer cinema en èpoques en que la cinematografia
espanyola tenia molt a dir i amb directors realment interessants. Després
de les Converses de Salamanca, al 1955, el cinema espanyol es planteja
que convé parlar dels problemes socials i polítics del país. L’existència de
la censura franquista va empènyer els creadors a fer un cinema molt
especial i compromès. Avui, això no existeix: hi ha una manca d'idees
general que ens afecta profundament.
-Hi ha excepcions, també...
-Sí, esclar. Hi ha casos com Álex de la Iglesia que s'impliquen molt en el
que fan, però en general no hi ha una cinematografia compromesa com la
dels anys 60 i 70. Com feia 1'Escola de Barcelona, per exemple. Estem en
un moment d'indefinició a tots els nivells, i el cine se'n ressent.
-Hi ha resistents d'aquella època, però gent com Borau i Martín Patino
estan francament desenganyats...
-Això és molt trist. Saura segueix dempeus, Pilar Miró ha desaparegut i
Almodóvar, que tantva significar als anys 80, ha pres una direcció 
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totalment diferent en el cinema que fa ara respecte a films com el que vaig fer amb ell: ¿Qué he hecho
yo para merecer esto?
Crec que això té molt a veure amb el moment social en que vivim; és evident que la cultura d'una
societat la reflecteix d'una manera o altra.
-M'agradaria que recordés la seva participació en dues pel·lícules com Nueve cartas a Berta i La
caza, que va fer molt al principi de la seva carrera al cinema.
-Els records són molt positius. Amb Nueve cartas a Berta es produeixen dos fets molt curiosos i
rellevants. L'ajudant de direcció era Ricardo Muñoz Suay, una persona important molt vinculada a
l'esquerra d'aquell moment, i la vam començar a rodar a Salamanca un 14 d'abril, aniversari de la
Segona República. Just acabar el seu rodatge, el juliol de 1965, vaig participar a La caza, de Carlos
Saura, amb un guió fantàstic d'Angelino Fons. Són dues pel·lícules que han marcat moltíssimes coses.
Si ara mirem Nueve cartas a Berta veurem un retrat fantàstic de la ciutat provinciana de l'època, d'un
món pesant, una societat molt tancada. I La caza connecta molt amb la gent encara avui perquè la
mirada que fa envers la violència conserva molta vigència. Al costat de pel·lícules com La tía Tula, de
Miguel Picazo, Young Sánchez, de Mario Camus, o el cinema de Pere Portabella i Gonzalo Suárez, van
marcar una època.
-La seva carrera no només té films iI·lustres com aquests, també n'ha fet alguns...
-Horribles; sí, sí. 
-I doncs...
-Té una explicació molt raonable i lògica. Un ha de saber en cada moment si el que esta fent valla pena
artísticament o si ho fa simplement per subsistir. Ni tan soIs en el cinema americà els actors més
importants i respectats es poden permetre sempre el luxe de refusar segons quines ofertes. A vegades
m'han ofert un paper lamentable però la butxaca començava a estar buida i l'havia d' acceptar assumint
que no era res que passaria a la història. Ara bé, calia posar-hi el mateix esforç i dedicació que quan
feia La caza, per exemple.
-En teatre és una altra història, oi?
- Fer una mala pel·lícula és més fàcil perquè passa més ràpid i te'n pots oblidar, però pujar cada dia a
l'escenari per defensar un muntatge en que no creus és molt fotut.
-Vostè va guanyar dos premis Goya consecutius al millor actor de repartiment per La comunidad
i El cielo abierto. Què va significar aquesta experiència?
-Va ser molt estrany. Quan feia La comunidad mai vaig pensar que em poguessin nominar, i quan me'l
van donar vaig pensar que estava bé perquè malgrat que qualsevol dels actors que acompanyàvem
Carmen Maura, com Sancho Gracia i Terele Pávez, podien haver guanyat, però d' entre tots els
secundaris jo tenia l' escena més lluïda. Però estar nominat per El cielo abierto l' any següent em va
semblar molt estrany. El dia de l'entrega jo era a València representant La mujer de negro i li vaig dir a
María Adánez si hi podia anar en representació meva. Quan a la mitja part vaig sentir a la radio que
havia tornat a guanyar em vaig quedar glaçat.
- I a nivell professional el va afectar?
-No especialment. Perquè els premis afectin, un ha de tenir una significació personal molt concreta.
S'han d' agafar tal com vénen i relativitzar-los al màxim, et fan molta il·lusió, però immediatament
penses que en un món tan inestable com aquest, res té tanta importància per garantir-te un estatus.
-Els Gutiérrez Caba són una emblemàtica nissaga familiar d'actors. Com ha viscut vostè
personalment i familiarment aquesta circumstancia?
-Més o menys als trenta anys em vaig adonar en profunditat de que significava tenir
cinc generacions de família dedicades a l' actuació, quan vaig començar a investigar i vaig veure que
aquestes persones van fer una tasca teatral i cinematogràfica exemplar en alguns casos i menys
exemplar en altres. Estudiar la seva peripècia vital m'ha interessat molt des de fa anys. He reunit dades i
documents de les gires i les pel·lícules dels meus pares, tietes i germanes, documents que moltes
vegades es tiraven a la brossa.
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-Una tasca apassionant, suposo
-Sens dubte. He descobert unes dones increïbles que en uns moments molt difícils de la història
d'Espanya han fet teatre i cinema per portar diners a casa. Per a mi és un orgull tenir uns avantpassats
que van fer una tasca tan important. Anys després, la televisió va fer destacar les meves germanes
Irene i Julia, però és un altre nivell.

-Sembla que la pervivència de la saga està assegurada.
-Doncs sí. Irene Escolar, la néta de la meva germana Irene, participa a l'última pel·lícula de Carlos
Saura. És curiós: a aquesta noia li agrada molt el teatre, esta fent un curs d'interpretació, li han ofert una
sèrie i ja treballa amb Saura. Per mi és molt emocionant i suposo que tard o d'hora es canviarà els
cognoms i es posarà Gutiérrez Caba.
-Té intenció de fer algun llibre a partir de tot el material que ha recopilat?
-La idea és fer un llibre de fotografies professionals i personals de les actrius de la família. Un llibre
il·lustradíssim, perquè sinó pot ser molt pesat, i també una web amb totes les dades de la família i
també de companyies de l'època; crec que teatralment pot ser una eina interessant.
-Parli'm una mica de la seva relació amb Catalunya i el seu públic.
-És una relació forjada al llarg dels anys. Quan era petit venia a Barcelona molt sovint amb la companyia
de l'Infanta Isabel de Madrid. L'any del Congrés Eucarístic de Barcelona jo era aquí amb la companyia
de Catalina Bárcena fent una gira per tot Catalunya, per molts pobles de l'interior. Són experiències que
van quedant. Quan el 1975 vaig venir a fer La saga de los Rius, vaig conèixer una noia de Mataró que
es diu Pilar i vaig començar una relació sentimental amb ella que va durar fins al 1987. Durant dotze
anys vaigviure regularment a la Costa Brava; allà vaig començar a memoritzar tots els personatges que
interpretava, hi tinc amics. La meva relació amb ella va acabar, però jo he mantingut la meva casa i la
meva vida allà.
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-Un dia va arribar la sèrie
Rosa...
-L'any 1995 acabava de
morir la meva germana
Irene, i Josep Maria Benet i
Jornet em va proposar el
paper de Rosa. Va ser la
primera vegada que jo
parlava públicament en
català. Ja el parlava en
petits cercles...
-Això em recorda alguna
cosa...
-Sí, però jo ho feia de
veritat, no com Aznar, que
ara que ja no és president
suposo que tindrà una
cultura catalana molt més
profunda. Però en el meu
cas concret, la sèrie em va
permetre perfeccionar-lo
molt més. Esclar que les
feines que faig regular-
ment són en castellà i
m'impedeixen practicar tot
el que jo voldria, però quan
vinc per Catalunya el parlo
molt.
-A Catalunya va rodar
Haz conmigo lo que
quieras, la primera
pel.lícula com a director
de Ramón de España,
que s'estrena en breu.
Com ha estat
I'experiència?
-Ramón de España em va
trucar per oferir-me un guió
que llavors es deia La casa
del dolor, una adaptació
cinema de la seva novella.
Vam fer la pel·lícula al
Maresme amb Ingrid Rubio,
Alberto San Juan i Ágata
Lys, i va resultar molt
divertida. Ramón em va
sorprendre perquè jo
pensava que faria un

producte correcte i sense més pretensions, però quan la vaig veure em va agradar molt més perquè es
pot assumir com una crítica al món en que vivim: un absolut disbarat.
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-La pel·lícula es va veure a I'últim Festival de Màlaga, un aparador privilegiat del cinema
espanyol...
-Espero que quan s'estreni tingui més sort que a Màlaga. Allà van decidir premiar Torremolinos 73, que
a mi em sembla una pel·lícula horrible, una vergonya. És absolutament casposa, trista i desagradable i
els tres actors aquí estan molt malament.
-A la gent li agrada força...
-A la gent li agraden coses molt rares. He parlat amb gent del món del cinema i acosturnen. a tenir la
mateixa opinió que jo. M' agradaria parlar amb el guionista i director perquè m'expliqués que ha volgut
fer amb ella i quina és la seva gràcia. - Esclar que vivim en un món en que la gracia sembla estar en
possessió de gent com el Sarda.

- No sembla estar gaire còmode en el món en que vivim.
-:Ja t'he dit que vivim en un món de disbarat. És un moment francament preocupant. Només cal que
mirem quina és la conjuntura política: Iraq, Afganistan, Bush enviant tropes a tot arreu sense necessitat.
Fa anys això ho feia Hitler i costava una guerra. Estem envoltats de màfies i criminals, abans també
existien, però el mafiós potser era el duc de Borgonya i el duc del seu costat era bona persona, però ara
són tots iguals: Bush, Aznar, Berlusconi, Putin, Gadaffi, Saddam... Impresentable.
- Com es manifesta aquest daltabaix en el món teatral espanyol?
-És un tema molt complicat. Ara les polítiques culturals depenen directament de les comunitats
autònomes. Bàsicament perquè depenen molt dels temes lingüístics i això als polítics els agrada molt
barrejar-ho. Això seria la part doctrinal de la història, però també hi ha la part pragmàtica: hi ha una
situació de total confusió i indefinició total. Tenir-ho tot ben regulat i acotat és impossible, i a més a més
tampoc és gaire aconsellable.
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-Com diferenciaria el cas català de la resta?
-La política lingüística de Catalunya em sembla força interessant perquè defensa el català amb
constància en tots els àmbits i reflecteix ganes de fer les coses ben fetes. En canvi en altres indrets com
les Castelles o Andalusia no hi ha diguem-ne purisme lingüístic. No ens aclarim i això es nota en la
recepció exterior. Crec que un país com el nostre hauria d'enviar companyies a l'exterior, a fer gires per
Amèrica Llatina i que allà poguessin disfrutar del nostre teatre. Però no hi ha cap iniciativa al respecte i
s’està produint una descapitalització teatral molt greu. Jo no reclamo ajudes teatrals, el que vull és que
la gent ompli el pati de butaques.
-Ara que parlem del sector, com ha viscut el compromís del sector actoral amb determinades
causes de protesta contra la gestió política?
-El plantejament de la protesta durant la guerra de l'Iraq va passar molta factura. El senyor Aznar s'ho
va prendre com una ofensa personal i ha estat molt venjatiu: ha desguitarrat el cinema espanyol. Quan
es va plantejar una protesta sectorial contra la política del govern sobre temes cinematogràfics, el
govern central va respondre amagant-se darrere les xifres d’assistència, que havien baixat, i va dir que
tot plegat no tenia tanta importància. Quina maniobra tan lamentable, evident i perillosa. En matèria
cinematogràfica no estem governats per ningú, es dediquen a actuar només guiats pels seus impulsos
personals i això provoca por de protestar per qualsevol cosa.
- I provoca crisi, també.
-I tant! La feina esta malament, la gent es defensa com pot. La televisió és una via d'escapament, però
la qualitat d' alguns productes és molt baixa. Cal un replantejament de les comunitats autònomes i el
govern central després de les eleccions generals.
-Va estar d'acord en com es va portar la protesta dels actors durant la guerra?
-En el cas de la guerra crec que s'ha fet poc a tots els nivells. Ha mort molta gent i ha quedat un país
desestabilitzat. Saddam Hussein era un dictador, però s'ha demostrat que no suposava un perill
mundial:. I la participació absolutament servil d'Aznar va ser una vergonya per a tots. S' esta creant un
clima de por molt perillós i els espanyols ens hauríem de replantejar segons quines coses, quines
opcions polítiques, tenir memòria i recordar. 


