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Eusebio Poncela: "Continuo posant calent el públic"

L'actor de Vallecas torna als escenaris després de vuit anys amb 'Macbeth', que avui es
representa a Santa Susanna
"Vaig començar sent un actor 'underground', després un actor de culte i ara sóc un actor.com"

Marta Monedero

Rara avis' de la interpretació, Eusebio Poncela pertany a aquella mena d'actors apassionats, sense pèls
a la llengua, que ho donen tot i, de cop i volta, desapareixen del mapa. Com a mínim del mapa teatral,
amb el qual es retroba vuit anys més tard per abordar 'Macbeth'.

La tragèdia escocesa de Shakespeare és una obra contundent per a un retorn que ha convençut el
públic i la crítica d'una plaça dura com el Festival d'Almagro. És lògic, doncs, que a Poncela se'l noti
pletòric. Xerra a ritme de metralladora i defensa torrencialment un Macbeth que la directora María Ruiz li
va proposar fa quinze anys -llavors no es veia en el paper- i que no ha fet fins ara. Un Macbeth que
comparteix amb Clara Sanchis i que aquesta nit es pot veure al Festival Shakespeare de Santa
Susanna en una única funció per a la qual no queden entrades des de fa dies.

La versió que d'aquesta tragèdia fosca en va fer Calixt Bieito no l'ha vista ni en vol saber res. "Aquest és
el Macbeth de Poncela", sentencia sense mitges tintes. Un personatge amb qui "s'han estavellat grans
actors com ara Peter O'Toole", però que a aquest intèrpret de Vallecas li va com anell al dit. Li troba
punts en comú amb ell: "Macbeth és arrogant, ambiciós i s'equivoca fins al final, no existiria si es
penedís, no té terme mig, com jo, que crido i m'agraden les coses clares".

"Macbeth és la persona més lògica, valenta i sexi de la creació, però és a la corda fluixa", raona l'artista
quan aconsegueix adoptar un to més seriós. Val a dir que la primera frase que deixa anar durant la
conversa telefònica d'ahir al migdia és: "Encara continuo posant calent el públic, ho noto". Per què?
Doncs perquè, segons diu, està "esplèndid". Vostè no té àvia, oi? "És que és veritat, vaig cada dia al
gimnàs i el cos m'ha canviat". De fet, li cal córrer vint minuts a la cinta i fer una hora de màquines per
afrontar les dues hores de funció: "Sinó no ho aguantaria".

Centradíssim a dur a bon port aquest espectacle, el protagonista de pel·lícules com Arrebato (1980),
Werther i La ley del deseo (1986) pensa tothora en el personatge escocès. "Per fer-lo millor! Però això
no vol dir ni que defensi la violència ni que em torni boig". A aquestes alçades, "ja he sobreviscut a
massa coses", calibra un Poncela que es mira de lluny els anys en què feia a la televisió Los gozos y las
sombras (1985), Curro Jiménez i Pepe Carvalho. "Vaig començar sent un actor underground, després
vaig ser un actor de culte i ara sóc un actor.com", s'autoanalitza amb ironia.

Recordar coses d'un mateix
El cert és que, a punt de fer 59 anys, Poncela es troba menys destructiu i més "solidari". "Shakespeare,
com Cervantes, ajuda a recordar coses de tu mateix, coses que tenim a dins però ells ens les
il·luminen". Els grans textos "aclareixen la vida i els sentiments, les altes passions i les baixes". Un dels
encerts que subratlla Poncela quan s'ha posat a fer aquest Macbeth és que li ha donat prou confiança
per posar-se a escriure: "M'ha permès encaixar més amb mi mateix". Amb el vent a favor, no és estrany
que vulgui fer durar la bonança. Hi ha Macbeth per estona. De moment, l'espectacle ja té la gira
contractada fins al març de l'any que ve. "L'obra em demana molt i per tant durant aquest temps no faré
una pel·lícula que m'havia proposat John Malkovich". Després vol tornar al cine, amb el qual ha
mantingut una relació més fluida que amb el teatre. El rey pasmado, Martín (Hache), Intacto i 800 balas
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són alguns dels títols de la filmografia d'aquest actor que no entén la professió com una cursa "de
papers protagonistes".

Eusebio Poncela va cada dia al gimnàs per suportar el desgast físic que li suposa fer “Macbeth”
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