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«Gràcies a la pel·lícula, lligo més»

N. S.
MADRID

–«Guàrdia de seguretat s’enamora 
d’empleada de la neteja en un super-
mercat», ¿com se li va acudir?
–Fa un temps vaig ser treballador 
d’un súper i em va fascinar aquell 
món. Després se’m va acudir que el 
protagonista, Jara, podia treballar 
com a vigilant nocturn, i vaig en-
tendre que les càmeres de seguretat 
m’oferien un poderós mecanisme 
narratiu, poder jugar amb les dife-
rents formes de mirar: observar, ser 
observat, mirar-se un mateix.

Gràcies a la seva primera pel·lícula, la 
comèdia romàntica ‘Gigante’, va gua-
nyar el premi especial del jurat a la 
Berlinale i el premi Horitzons a Sant 
Sebastià. Avui l’estrena a Espanya.

Adrián Biniez
Director

–Potser per això, a l’inici de la cinta, 
Jara gairebé sembla un psicòpata.
–Sí, i de mica en mica t’adones que 
és un bonàs. Volia jugar amb aques-
ta incertesa. Les primeres imatges 
són gairebé com de Platoon. Quan 
l’espectador entra al supermercat 
per primer cop, sembla més aviat 
una presó. M’agrada que la pel·lícula 
reveli el to de mica en mica. Resulta 

una comèdia, però no provoca rialla-
des sinó mitjos somriures.

–¿Es reconeix en l’actitud del seu 
personatge davant l’amor?
–Sí, la seva actitud pot semblar molt 
infantil, però és que tots els homes 
de la meva generació que conec ens 
comportem com nens quan ens 
agrada una dona. Ens bloquegem, 
ens surt la vena romanticona o pla-
tònica. Jo també he sigut molt tímid, 
però amb l’edat m’he anat deixant 
anar. I ara, gràcies a la pel·lícula, 
també lligo més.

–Aconseguir l’Ós de Plata al Festival 
de Berlín ha d’obrir moltes portes, 
¿com es va sentir al guanyar-lo?
–Va anar tot molt ràpid. Vaig pujar a 
l’escenari, me’l van donar, una foto, 
dues, tres… Ja a l’hotel, vaig dormir 
amb l’Ós al costat. Vaig dormir amb 
una estàtua, ¿t’ho pots creure? De 
tota manera, ja sé que tothom diu el 
mateix però en el meu cas és cert: el 
premi més important va ser acabar 
la pel·lícula. H

33 Adrián Biniez.

EN TRES MINUTS

Josep Maria Pou passeja pels car-
rers de Barcelona mentre recita el 
seu paper. Entra a casa, al seu bany, 
i es mira al mirall parlant. Al tea-
tre, discuteix amb el director sobre 
com ha de ser el seu personatge. I 
així durant mesos. Josep Maria Pou 
és Orson Welles. I Màscares és el do-
cumental amb el qual la periodista 
Elisabet Cabeza i el professor i crí-
tic de cine Esteve Riambau desco-
breixen com l’actor construeix el 
personatge protagonista de l’obra 
de teatre Su seguro servidor: Orson We-
lles. El documental, que es va pre-
sentar a Sant Sebastià, no és una bi-
ografia de Pou. Tampoc de Welles. 
És una manera de descobrir el pro-
cés a través del qual un actor es con-
verteix en un altre. Tot un home-
natge a la noble professió de la in-
terpretació. «Màscares és el que no 
veiem mai. És com espiar entre bas-
tidors i veure els racons on es mo-
uen els fils», afirma Cabeza.
 Riambau va ser el responsable 
de l’adaptació i direcció de Su se-
guro servidor: Orson Welles, obra ori-
ginal del nord-americà Richard 
France sobre els últims dies del ge-
nial cineasta, autor de Ciutadà Ka-
ne (1941). «Al veure la dimensió del 
projecte, vam decidir complicar-
nos més la vida i fer una pel·lícula 
paral·lela que parlés sobre la cons-
trucció del personatge. ¿Quin altre 
actor si no Pou podria ser capaç de 
fer-ho? En necessitàvem un de vete-

rà i potent», comenta Riambau, que 
ja va firmar amb Cabeza La doble vida 
del faquir (2005). Un cop que Pou va 
donar el consentiment, els directors 
van posar les càmeres als assajos de 
l’equip i van mirar de fer-se «al més 
invisibles» possible per poder expli-
car la veritat.
 A més a més de veure Pou apre-
nent-se els diàlegs, Màscares recull 
les seves reflexions personals sobre 
una professió que, erròniament, 
molts identifiquen ara exclusiva-
ment amb glamur, joventut, tele-
visió i fenomen de fans. «Estic abso-
lutament convençut que el millor 
actor sempre és el més vell», afirma 
amb rotunditat Pou, que té 65 anys i 

ha treballat al cine, el teatre i la te-
levisió. 
 El documental també mostra 
com Pou discuteix amb Riambau, 
que és el màxim responsable, però 
l’actor «s’ha d’apropiar el text» per 
poder fer creïble un personatge, ai-
xí que no es talla a l’hora d’aixecar 
la veu. 
 Pou, que recorda que tots els ac-
tors, en el fons, són uns tímids, as-
segura que Màscares ha estat el rep-
te més important de la seva llarga 
carrera. «Es tracta d’interpretar-
me a mi mateix», afirma. «O mi-
llor, de ser jo mateix. O pitjor, de 
com deixar de ser jo per convertir-
me en un altre», acaba dient. H

OLGA PEREDA
MADRID

El documental ‘Màscares’ desvela com el veterà actor es 
prepara a consciència per encarnar Orson Welles al teatre

Pou, entre bastidors

33 L’altre Orson Welles 8 Un fotograma del documental ‘Màscares’.
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CANTADES D’HAVANERES 
DEL 4 AL 8 D'OCTUBRE

Data. Hora. Població. Comarca. Província. Direcció. Grup 
d'havaneres.

04-oct-09.   14.00 h. MONTGAT. MARESME. Barcelona. Plaça de 
les Mallorquines. MAR I VENT.

04-oct-09.   19.00 h. TARRAGONA. TARRAGONÈS. Tarragona. 
Plaça de les Cols. OLLA BARREJADA.

04-oct-09.   19.30 h. BARCELONA. BARCELONÈS. Barcelona. 
Carrer Vilardell. MONTJUÏC.

04-oct-09.   22.00 h. CORNELLÀ DE LLOBREGAT. BAIX 
LLOBREGAT. Barcelona. Parc de les Aigües (Casc 
Antic). GAVINA.

04-oct-09.   23.59 h. ARBOLÍ. BAIX CAMP. Tarragona. Plaça. 
PENJATS DE L'HAM.

08-oct-09.   22.00 h. BARCELONA. BARCELONÈS. Barcelona. 
Plaça Rosers. MONTJUÏC.


