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TEATRE // PROJECTE

'La cabra', el gran repte de Pou 

• L'actor afrontarà l'obra d'Albee com a traductor, director, productor i protagonista

ELENA HEVIA

Per fi La cabra, un projecte que des de fa tres anys persegueix José María Pou, ja té data per a
l'estrena. Serà al Romea a finals d'octubre d'aquest any i es farà en règim de coproducció entre el
mateix actor, que hi aposta els seus diners, i l'empresa Focus, entitat que gestiona la sala del carrer de
l'Hospital. Pou es multiplicarà en aquesta ocasió per quatre, perquè a més de les tasques de productor,
intèrpret i traductor, també debutarà com a director, una altra de les seves aspiracions postergades.
El titular d'El rei Lear de Calixto Bieto ha tingut un any imparable i aquesta ha estat la causa del retard
de l'estrena de La cabra. Encara hi haurà tragèdia shakespeariana, en gira per Espanya, fins al maig i al
finalitzar es posarà a treballar amb els assajos del muntatge del nord-americà Edward Albee, que és
també l'autor de Qui té por de la Virginia Woolf? i tot un clàssic viu. Mentrestant, encara ha trobat temps
per rodar Beneath still waters, una pel.lícula de terror, i per seguir amb expectació la carrera cap als
Oscars de Mar adentro, pel.lícula en què també va participar.
Assidu visitant del West End de Londres i de les sales de Broadway i el seu off, Pou va descobrir La
cabra en aquell barri novaiorquès. "Em vaig quedar transfigurat", emfatitza per explicar el seu
enlluernament davant d'una obra de la qual, per una vegada, gairebé no tenia informació prèvia. "La
protagonitzaven Bill Pullman i Mercedes Ruehl. Als 10 minuts de sortir del teatre, en una sessió
de preestrena, ja estava fent gestions per comprar-ne els drets", explica.

TÍTOL EXTRAVAGANT

També confessa que part del seu interès inicial va ser el seu raríssim títol, The goat (or who is Sylvia)
(La cabra, o qui és Silvia), que encara dubta si conservarà o no en la versió catalana. La Silvia en
qüestió --no és difícil deduir-ho-- és la cabra, l'objecte de desig, i no és cap broma, del protagonista, un
famós arquitecte d'uns 50 anys a qui acaben de concedir el premi Pritzker, un guardó semblant al Nobel
en la seva matèria. En el cim de la fama, l'home --feliçment casat i amb un fill-- guarda un xocant secret:
està realment i profundament enamorat d'una cabra.
Així que el que podria semblar l'inici d'un acudit groller o l'adaptació teatral d'un episodi de la pel.lícula
de Woody Allen Tot el que vostè ha volgut saber sempre sobre el sexe es converteix, esquivant el
ridícul, en una obra molt seriosa i molt negra. "S'ha de tenir nassos per escriure i interpretar una
obra així, perquè t'has de guanyar la total confiança del públic, que lògicament començarà per
prendre-s'ho de broma", considera.

TRAGÈDIA GREGA

El repte és que l'espectador capti la sinceritat d'un personatge que sap ben bé que s'ha ficat en un camí
sense retorn i no té marxa enrere. "L'obra comença com una comèdia frívola i acaba com una
tragèdia d'Esquil o Sòfocles amb vessament de sang inclòs", revela l'actor.
Tot i això, també suposa una nova oportunitat de reeditar les sonades bronques conjugals que han
acabat sent el segell d'Albee, com es va poder comprovar a Qui té por de la Virginia Woolf?. "La funció
necessita una cabra i quatre actors. D'ells, el paper més compromès és el de la dona que ha
d'enfrontar-se al fet que el seu marit estimi un animal de la mateixa manera que l'estima a ella",
detalla.
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També és conscient l'actor de la responsabilitat que suposa dirigir i a la vegada protagonitzar --i en
aquest cas intensament-- un obra. "Hi crec molt i no tinc el més petit dubte de com fer-la. Vull veure
si puc aplicar en la direcció el mateix nivell d'exigència del meu treball com a actor", explica. La
passió de Pou l'ha portat a perseguir les estrenes europees de la peça. La va veure a Londres l'any
passat, protagonitzada per Jonathan Pryce, i la veurà aquesta temporada a París quan es presenti allà.
"És un text poc literari i difícil, amb diàlegs entretallats i tots els personatges en estat de xoc.
S'ha de defensar des de la visceralitat i ha d'arribar al públic des de la veritat dels actors".
La pregunta del milió és si en l'estranya proposta de l'octogenari i homosexual Albee s'hi amaga algun
tipus de metàfora. "El gran valor de la cabra és que no simbolitza res, ni la llibertat, ni l'alternativa
sexual. El mateix autor s'encarregava de defraudar els periodistes espavilats explicant-los que
molta gent pot estar enamorada del seu gos o del seu gat, però el seu protagonista ho està d'un
animal no domèstic. D'una bèstia".
José María Pou, la setmana passada,
 EL PERIÓDICO DE CATALUNYA
na. Institut del Teatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques

en una sala d’assaig.
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