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"Les series, en general, no m'entusiasrnen, peró Isabel té rigor", diu Ramon Madaula, que estrenara

l'Oleanna

de Mamet al Romea. ¡ M. MINOCRI

RAMON MADAULA Actor
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L exit seria poder viure d'alxo

Jacinto Antón

D

e sacerdot sospitós de
pederóstia a professor
acusat
d'assetjarnent
sexual, poca broma. Ramon Madaula ha passat en unes setmanes —amb parada de vacances a
Formentera— d'un personatge
molt cornplex i térbol a un altre
que no ho és menys. L'obra del
sacerdot, Dubtc, que dirigía la seva dona, Silvia Munt, va ser un
deIs éxits de l'últirn festival Grec
i tornará aquesta temporada als
escenaris, mentre que la del professor, una posada en escena de
la célebre i controvertida Oleanno. de David Marflet, que firma
David Selvas, arrenca al teatre
Romea la setrnana que ve. Madaula és, a inés, noticia per un
tercer personatge, menys recargolat, Gonzalo Chacón y Martínez del Castillo, contador mayor
de Castilla, rnestre-sala i mentor
d'lsabel la Católica, a qui personifica a la série televisiva sobre la
reina. Li deixo anar així d'entrada que una amiga m'ha dit que
esté irresistible en el paper i reacciona amb aclaparada incredulitat, desconcertat i tancant l'assurnpte amb un gest amb la mé.
No es considera guapo, carai!
"Les séries en general no
m'entusiasmen, peró aquesta té
rigor, i mira quina contradicció
en aquests moments confusos: la
série sobre la gran reina espanyola és en bona mesura un producte molt catalé, amb la direcció i
la rneitat del repartirnent, indosa la sobirana (la barcelonina Michelle .Ienner), catalans". Apunto
que és una mica com lis l'udor
peró ambientada a Castella. Fa
que sí amb el cap. 1 amb quatre
peles, peró els guions són molt
rigorosos históricament i, tenint
en cornpte l'escés pressupost,
esté molt bé".
Sernbla que a Oleanna han optat per disminuir la cérrega
sexual de la peça. "Pensem que
és secundéria. Es al que s'aferra
ella, l'alumna, interpretada per
Carlota Olcina, per tenir poder
sobre el professor. Peró l'assetja-

gar, tornar-te a posar de peu, dedicar-li molt d'esforç i rnoltes 110res. Aspiro que es vegi una persona a l'escenari, no un actor interpretant-la. Es una feina dificil,
dura i pesada. Comparable en
rnolts sentits a l'esport professional". DeIs seus papers preferits
diu que tant Ii fa el drama, la
comédia o els cléssics, el que Ii
cal és entendre el que esté fent,
Passa de ser mossén
"si empatitzo amb el personatge
sospitás de pederastia surt el rnillor de ¡ni".
Madaula ha fet poc Shakespeaa professor acusat
re. "Només un, El mercader de
d'assetjador
Venécia al 'lea tre Nacional de Catalunya (l'NC), la temporada passada, en el paper de Shylock. Bé,
"Aixecar un
de fet, vaig fer de Romeu en un
¡lomeo ¡ .Julieta que va muntar
personatge
loan 011é fa rnolts anys, quan jo
és un trebali molt
encara estudiava". Li agradaría
fer-ne més? "Depén inés de amb
dur, d'atleta"
qui que l'obra en si. El rneu autor
preferit realrnent és 'l'xékhov, el
mar a Es Códol Foradat, el seu que inés m'ernociona. Aquí rnai
paradís forrnenterenc. "A mi s'ha sabut fer-ho del tot bé. Saps
aquesta feina em costa molt. qué té d'extraordinari, el teaPeró no ho die per falsa modés- tre'?", diu de sobte agitant les
tia, la feina deIs actors als qui els rnans sobre el rnarbre de la taula.
surt tot amb facilitat no rn'inte- "Els guions sernpre són boníssiressa gaire. Pateixo molt. Peró és ms; és cIar, com els guionistes
que aixecar un personatge és són Shakespeare, 'l'xékhov, Mauna feina d'atleta. Has d'ensope- rnet... defensar históries així és el
que rn'apassiona".
'Ireballar en séries de TV-3 de
gran audiéncia com Ventdelpki
l'ha convertit en una cara popular. Farnós? "Deixern-ho en jamoset, la fama és Messi. De fet, aixó
del star system catalé és una de
Ramon Madaula (Sabadell, Tot i que ha fet pel•lícules
les xirnpleries inés grans que he
¡ treballa en la próxima de
1962) es va graduar en
sentit rnai. Una estrella és algú
Interpretació a l'lnstitut del
Jordi Cadena, diu que
que produeix i rnou diners i aquí
Teatre el 1984. A la mateixa
considera el cinema com una no hi ha res de tot aixó".
promoció pertanyla LlolI
assignatura pendent.
De treballar amb la parella,
Beltran, amb qui recorda un
una cosa que s'estila en l'escena
taller en qué interpretaven
No ressalta especialment
catalana (funcionen molt bé els
una escena d'El graduado, on cap deis seus treballs, sino
ténderns Calixto Bieito-Roser Cala LlolI feia de Mrs.
més aviat moments i funcions mí o .lulio Manrique-Cristina GeRobinson.
concretes en qué "notes que nebat), considera que "és perfectot flueix". S'emociona quan
te; facilita les coses. La Silvia sap
parla de Dansa d'agost (l'any
De treballar amb Flotats,
el que passo jo i viceversa. Ens
al Cyrano i Ange/s a América
1993 al Lliure), i de la
agrada treballar junts. No em
preséncia en el repartiment
en destaca que va ser una
sernbla tan especial: Catalunya
"experiéncia forta" i que en
del desaparegut Josep
és plena de negocis en qué trebava aprendre molt.
Montanyés.
lIen rnarit i mnuller i a ningú noIi
sorprén".

ment no és el terna". Mossén pederasta, professor assetjador...
"Sí, ho vaig pensar de seguida, el
que m'agrada d'ells és que són
personatges arnbivalents i arnbigus. Peró a Dubte era irnportant
saber si hi havia hagut o no alguna cosa i aquí és només un pretext per explicar com dues persones no es poden entendre. De fet,
tot el que passa entre elIs i és
motiu de denúncia de l'alumna
ho veu l'espectador en escena.
Realrnent, el que ella no suporta
és l'abús de poder".
Li comento a l'actor que 5cmbla que esté en un moment dolç
de la seva carrera. "No, no, estés
equivocat, a Catalunya i a Espanya el sostre d'un actor és poder
viure d'aixó, del teatre. Aixó és
l'éxit. 1 és irnpossible. .10 en realitat no puc. Vaig tirant, com tants,
ara va bé peró pots passar a estar
sis meses sense que ningú no et
truqui.Aquesta és la vida deIs actora d'aquest país. D'una gran fragilitat. S'ha de viure d'altres coses, de la televisió, del doblatge.
No estés rnai en el moment que
ja ho has aconseguit, que ja va
endavant.A Catalunya només Paco Morán i Pepe Rubianes vivien
del teatre. Per aquesta por del

buit, consubstancial a la
professió jo sernpre intento impulsar pro,jectes, obres que
m'agraden".
Li pregunto quina classe d'actor és. Durant un instant mira
l'infinit i els ulIs d'un blau sorprenent semblen reflectir l'aigua del

Graduat amb la Lo

o és iicil fer vida normal
un cop tornat de vacances, sobretot per la gent
de costums. Aquesta setrnana,
sense arlar inés Iluny, rn'he trasbalsat molt perqué alguns deis
llocs de pas han canviat poc o
rnolti rn'han fet repensar lamneva
ruta diéria.
He trobat tancat el bar oil anava a fer un ¡nos quan no esrnorzo
a casa. M'agradava la truita de patates que feia la dorIa de la casa i
la manera com el carnbrer tirava
la cervesa, cosa difícil de trobar a
Barcelona. M'ha explicat l'arno
quan l'he trobat pcI carrer que hi
havien entrat a robar la nit passada una colla que sabia molt bé el
que es feia, inés que res perqué Ii
han netejat la caixa i la máquina
escurabutxaques, sense fer res
rnalbé. Una feina tan polida
nornés l'ha poguda fer algú que
s'ha begut rnolts cara jillos a la barra d'aquell bar.
Al costat rnateix, hi ha una botiga que em té el cor robat perqué
encara arreglen bosses i rnaletes
de pelI. A la porta lli lla un cartell
que diu: "Reparació artesarlal" i, a
sota, ara rnateix lli penja un paper escrit a rné: "He arlat a buscar
material. 'l'orrlo d'aquí a rnit,ja llora". A ningú ¡lose Ii acut entrar ni
forçar la porta firls que no torna
l'amo, com si l'adverténcia los dissua síu.
Faigvia carrer avall i cm trobo
la persiarla rnetéllica abaixada en
una botiga oil abarls sernpre
mn'aturava davamlt d'uml lloro per
aprerldre a xiular. la no lli lla ni
lloro, ni gats ni gossos. 'Irobo l'antic propietari al costat de casa i
rn'explica que el gestor Ii va recomallar tailcar durarlt les vacances, SemIse avisar ningú, perqué
així s'estalviaria de negociar¡ do¡lar explicaciorls als treballadors.
No rn'hauria perlsat rnai que
es pugui ser tan b'arrut firls que
vaig a parar al restaurant que dirío quan no 110 faig a casa i sóc pcI
barri. Els treballadors de sempre
m'expliquerl que la rnestressa lla
tocat el dos i els lla deixat en
rnarls d'urla franquicia Seilse previ avís, d'arnagat, com si no els
llagués comlegut. El mnateix truc
que lla fet servir el de la botiga
d'arlirnals: s'lla jubilat d'arnagat.
Els nois se Seilten traYts irlo saben
com sortir-se'n perqué la mlova
empresa no els respecta ni el sou
ni l'antigui tat. M'assegurerl que
aquesta és una práctica tan coITent últirnarnerlt com la de traspassar el bar als xirlesos, que
l'erlderné obren i baixeml les portes corno si no hagués passat res.
FilI de botiguera de poble com
sóc, gerlt que no tarlcava ni al
rnigdia i explicava fil por railda,
de viva veu o per escrit, tot el que
passava a casa a fi de cornplaure i
fidelitzar el clierlt, rn'adorlo que
ara ja mlornés irltereSSa el consurnidor. La vida ja ¡lo queda escrita
a les parets deIs bara i la meya
única recompensa és quan em pareil els paquis de la botiga del costat i em diueml: "1 dorlcs? Que esté
emlfadat? Quan fa que no ve'?".
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