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Joan Ollé i el seu espectacle El jar-
dí dels cinc arbres, a partir de textos 
de Salvador Espriu, inaugurarà el 
2 d’octubre la 18a edició del Tem-
porada Alta de Girona-Salt, un 
festival considerat entre els més 
prestigiosos d’Europa. 73 propos-
tes més de teatre, música, dansa 
i circ completaran, fins a l’11 de 
desembre, un menú que va avan-
çar ahir l’organització i que vol 
atraure un públic més ampli i fa-
miliar.

 En aquest objectiu, el festival 
fa una aposta pel circ, que inclou-
rà l’estrena de dos grans especta-
cles internacionals: el de la com-
panyia catalanofrancesa de Blaï 
Mateu i Camille Decourtye i el del 
clown rus Slava Polunin, exfunda-
dor del Cirque du Soleil. La músi-
ca també comptarà amb més de 
15 concerts, entre ells els d’An-
drés Calamaro, El Bicho i La Ex-
cepción.
 Dins de l’ampli apartat tea-
tral, per exemple, el Temporada 
recuperarà el Non solum de Sergi 
López, estrenat a Salt el 2005, i 
presentarà a Catalunya Tito An-
drónico, del grup Animalario. En 
dansa, destaca la col·laboració de 
María Pagés i Sidi Larbi Cherka-
oui a Dunas, que reunirà dos ta-
lents del ball flamenc i de la dan-
sa contemporània. H

El Temporada 
Alta oferirà un 
variat menú 
amb 74 
espectacles
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–¿Veia la sèrie durant la infància?
–Sí, era la meva favorita.

–¿Per què?
–Perquè la feien els dissabtes al ma-
tí, després dels dibuixos animats. 
Resultava perfecta per passar-te tot 
el matí enganxat al televisor sen-
se fer res. Era una sèrie de ciència-
ficció, d’aventures, apta per a nens 
més grans de 10 anys, però es pas-
sava por al veure-la. Hi havia dino-
saures i uns cavernícoles bastant 
agressius. La nostra versió és, natu-
ralment, una paròdia, però compta 
amb els mateixos elements d’aven-

El popular còmic 
protagonitza ‘El mundo 
de los perdidos’, un film 
basat en una telesèrie de 
ciència-ficció dels 70.

tura i de ciència-ficció.

–Durant el rodatge es va produ-
ir un incendi als estudis Universal. 
¿Què va ser el primer que li va ve-
nir al cap?
–El primer que vaig pensar va ser-
que no afectés l’atracció de King 
Kong, així que aquella nit vaig en-
cendre moltes espelmes pel pobre 
King Kong. Per sort no el va afectar, 
ni la resta dels nostres decorats. Hau-
ria estat una tragèdia perquè els es-
cenaris de la pel·lícula estaven incre-
ïblement elaborats, cosa que havia 
costat molta feina.

–En el film interpreta un professor a 
qui ningú pren seriosament. ¿Li ha 
passat a vostè en alguna ocasió? 
M’imagino la reacció de la gent quan 
li van proposar interpretar un elf (Elf) 
o un ballarí de patinatge artístic (Pa-
tinazo a la gloria).
–Sí, algunes de les meves propostes 
van rebre més d’una riallada i van 

deixar la gent una mica descol·locada 
sense saber què pensar, però això és 
el que m’anima a seguir endavant 
amb la meva feina, perquè significa 
que almenys produeix una reacció 
en la gent. Quan vaig proposar fer el 
monòleg Bush Show a Broadway, tot-
hom pensava que estava boig. Per co-
mençar mai havia fet una obra de te-
atre i menys a Broadway, però per un 
altre costat admiraven el meu atrevi-
ment. Va ser com jugar-me-la a daus, i 
això és el que m’agrada de la meva fei-
na, lluitar pel que m’apassiona.

–¿En la seva vida personal, el prenen 
seriosament la família i els amics?
–Una mica. No sóc tan divertit com 
en la ficció, l’hi asseguro. Tornaria 
la gent boja si estigués tot el dia fent 
riure. Dit això m’agrada cometre al-
guna bogeria de tant en tant a casa. 
[Rialles]

–¿Creu que el públic jove està pre-
parat per a la mena d’humor que fa 
vostè?
–L’espectador jove per a qui s’ha cre-
at aquesta pel·lícula és molt més so-
fisticat del que ens pensem. Gràcies 
a internet està al dia de tot, de les co-
ses bones i de les dolentes. I no ens 
enganyem, quan som joves volem 
veure coses que estiguin per sobre 
del que està permès per a la nostra 
edat. Ho hem fet tots. Jo, quan tenia 
10 anys, seguia per la tele Saturday 
night live d’amagat dels meus pares i, 
encara que no sempre entenia el seu 
humor, m’atreia molt. 

–Imagino que al col·legi devia ser el 
més popular de la classe...
–Des de molt petit vaig saber que 
podia fer riure els meus amics i ai-
xò em feia sentir molt bé. Era un 
bon estudiant, però el tema de l’es-
cola no era una cosa que em pren-
gués gaire seriosament. Preferia ser 
el pallasso de la classe, però quan el 
professor es cansava de les meves 
pallassades sabia comportar-me. 
No era dels que necessiten una aten-
ció contínua.

–¿Com porta tota l’atenció que ha 
acaparat durant els últims anys?
–Intento no preocupar-me gaire, en 
el sentit que no penso en això com 
un fenomen estrany. La disfruto per-
què sé que no durarà gaire. Jo vaig 
créixer en aquest món de l’especta-
cle. El meu pare era músic i forma-
va part de la banda dels Righteous 
Brothers. Solia anar a veure’l actu-
ar a Las Vegas, per això estic acostu-
mat a un estil de vida una mica ines-
table: avui estàs a dalt i demà tornes 
al punt de partida. Però és la vida 
que he escollit. Prefereixo aquesta 
inseguretat i inestabilitat d’hora-
ris que tenir una feina fixa, de nou 
a cinc, i haver d’anar cada dia a la 
mateixa oficina o al mateix lloc de 
treball. H
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«Des de petit vaig saber 
que podia fer riure»

EL PERIÓDICO

«Gràcies a internet, 
l’espectador jove 
és molt més 
sofisticat del que 
ens pensem»


