
Javier Galitó-Cava fa més de 20 anys que viu
als EUA, on ha format la seva família juntament
amb un sacerdot anglicà i el seu fill de 26 anys.
Després de passar per lesmillors escoles i rebre
classes dels ballarins clàssics més prestigiosos
a Espanya, va fer el salt per anar a ballar a San
Francisco. Un accident va truncar la seva vida,
però solament la que vivia fins aleshores. Com
ell diu, la experiència l’ha fet ser com és ara: di-
recte, flexible, apassionat i centrat en tot allò
que el faci feliç a ell i als que l’envolten. El Javier
Galitó-Cava, que va néixer de nou a San Fran-
cisco després d’estar un temps en coma a causa
de l’accident, no va trobar en la dansa el seu
camí, sinó en el món de la interpretació i el te-
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atre. Avui és un actor i professor d’interpre-
tació reconegut de la tècnicaMeisner, que han
estudiat actors com Sean Penn o actrius com
Meryl Streep. Fa classes tant als EUA com a Eu-
ropa. Parlem amb ell, aprofitant una de les seves
visites a Lleida, on viuen els seus pares i alguns
dels seus sis germans.
Què és la tècnicaMeisner?

Va néixer als anys 30 als EUA i sovint s’hi refe-
reixen com el secret millor guardat. Actuar
amb la tècnicaMeisner és viure sota unes cir-
cumstàncies imaginàries. No és interpretar un
paper, fingir, com fanmolts actors, que resulta
pedant i horrorós. Això és mentir al públic.
És el que jo feia al principi, i per això vaig estar

a punt de deixar la interpretació. No volia
mentir. Si jo ara et proposo fer veure que tu
treballes per a Metges Sense Fronteres i que
som a Botswana, que jo sóc un refugiat que
s’ha quedat orfe i m’has de fer preguntes per
saber com ajudar-me. Ho podries fer?
Sí, és clar.
Doncs llavors ja ets actriu.
Vol dir?
Si saps jugar com ho fan els nens, sí. Ells diuen:
tu ets la mare, tu el pare i tu el gos. I sense pre-
guntes, cadascun es posa a interpretar el seu
paper. És una meravella, perquè treballen des
de l’instint. També des de la imaginació, que
encara no hemmatat en el cas dels infants.

Per tant, la imaginació i l’instint són clau
per actuar segons la tècnicaMeisner?

Sí. Durant el programa, el que faig com a pro-
fessor és ensenyar als alumnes compoden viure
totes les vides que els pot requerir un paper.
Els estudis duren dos anys si els fas al conser-
vatori, però jo vaig implantar un nou programa,
que es divideix en sis blocs independents imas-
terclass. Així, els actors poden seguir treballant
mentre fan la tècnica Meisner.
Com ensenya a viure i no a interpretar?

Empenyo cadascú al límit de la seva como-
ditat. Per tal d’encarnar diferents vides, s’ha de
ser capaç de sentir des de l’amor més bonic
fins a trobar, alhora, al teu interior la capacitat
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humana, que tots tenim, d’odiar fins al punt
de la tortura i de provocar la mort més cruel.
Tothomno voldrà veure el seu costat fosc.
No, però tampoc tothomvol ser artista, la qual
cosam’al·lucina perquè jo crec que tots, secre-
tament, som artistes. No tothom té la fortuna
de tenir una persona al seu costat que li doni
el permís de ser tot allò que és, i jo estic allí per
donar permís als meus alumnes. Precisament,
perquè els he de portar al límit, no puc tenir
una relació personal amb ells. Sóc el professor,
una pantalla en blanc en què poden projectar
el que sigui. M’importa que la gent aprengui a
sentir com unmateix sent, perquè et diré una
cosa, a tu, et van ensenyar a sentir d’una altra
manera. Segur que de petita vas riure en un
lloc inapropiat i et van dir que no riguessis. Ens
ensenyen a sentir de lamanera apropiada i no
ens adonem del mal que fem. Jo sempre dic
que el que se sent està ben sentit. Un no és res-
ponsable del que sent. El que fem al programa
de la tècnica Meisner és buscar els bloquejos,
d’on ve cada sentiment i com se sent, per poder
deixar-lo fluir quan sigui necessari. És menys
fàcil i no tothom serveix per estudiar la tèc-
nica.
Què ha de tenir un actor?

Faig una entrevista d’accés, sempre, perquè si
un està en una posició còmoda, que es con-
forma amb la seva manera de ser i de fer, no
m’interessa. En definitiva, han de ser éssers hu-
mans disposats a compartir la seva opinió i a
canviar-la, si es dóna el cas. Les persones no
som constants ni permanents. Una opinió i un
estat d’ànim és temporal, una amistat és tem-
poral... No significa que s’acabi, sinó que es
transforma. Estudiar amb mi és molt menys
fàcil. Però no trenco ningú. No puc sofrir aquells
que en nom de l’art abusen de l’ésser humà
que tenen al davant. Abans de cada classe, el
que faig és donar les gràcies per tenir tanta gent
disposada a treballar ambmi.
És creient?

Sócmolt espiritual. Budista practicant. El meu
marit és sacerdot de l’església anglicana, així
que vaig a missa, perquè sóc “la dona del ca-
pellà”; és que el terme “marit del capellà” no
existeix (riu). És molt important tenir un bon
centre espiritual si vols ser un artista amb una
llarga carrera, perquè si no, et pots perdre en
aquest món. Viure diferents vides pot ser pe-
rillós sense un centre espiritual que t’ajudi a re-
trobar-te. Els meus alumnes arribaran a odiar-
me en certsmoments perquè represento aquell
lloc que ningú vol visitar.
Fa més de 20 anys que viu als EUA. Actu-
alment és un actor de teatre reconegut i
professor d’interpretació, però aquest no

va ser el motiu pel qual vamarxar a viure
a San Francisco. Vostè era ballarí profes-

sional. Per què va decidir canviar d’ex-
pressió artística?
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No va ser una decisió. Vaig tenir un accident
fa 17 anys vivint a San Francisco. Els detalls
de l’accident no importen, el cas és que vaig
quedar en coma. Des que vaig despertar que
tinc amnèsia global retroactiva. Jo vaig néixer
a Barcelona i créixer a Lleida, però no recor-
dava absolutament res, ni la família, ni els amics.
Alsmeus pares els van recomanar no anar a vi-
sitar-me immediatament perquè com que jo
no els recordava, no els enyorava, així que el
millor que podien fer era deixar-me recuperar
abans d’introduir-los de nou a la meva vida,
dos anys després. Jo era com un nadó, vaig
haver de tornar a aprendre a parlar, caminar...
Va fer tot sol la recuperació?
No, un delsmeus germans i la seva esposa, que
ja vivien a San Francisco amb mi perquè són
ballarins, em van ajudar. Com que no podia
estar sol ni unminut, anava als assajos delmeu
germà, on em trobava amb els que abans
també havien sigut els meus amics, tots balla-
rins.
No ha tornat a ballar?

Sí. El neuròleg va recomanar almeu germà que
m’apuntessin a classes de ballet perquè tot i
que jo no ho recordés, existia lamemòriamus-
cular. Així que el professor no em podia dir fes
això o allò, sinó que ho feia i jo, com un instint,
repetia a la perfecció els moviments. La veritat
és que m’ho passava molt bé ballant.
Però no s’hi ha tornat a dedicar.

No. Nom’agradava la vida del ballarí. Es passen
vuit hores davant d’un mirall buscant la im-
perfecció. El “no”, i jo sóc positiu, no crec que
em fes feliç.
És curiós que abans de l’accident li hagués
dedicat la vida al ballet clàssic.

Sí, però ja no ho sóc, aquell.
I com va ser que va començar al teatre?

Doncs un cop més, el terapeuta va aconse-
llar quem’apuntés a interpretació, perquè calia
reaprendre a relacionar-me. Va ser començar
i veure que havia trobat elmeu lloc. Permanca
de records havia desenvolupat molt la imagi-
nació, així quem’era relativament fàcil adoptar
qualsevol de les històries de vida que em pro-
posaven. De fet, com que jo no recordava la
meva vida, em reconfortava interpretar una
persona de qui sabia d’on venia i on anava. Així
que em vaig apuntar al Conservatori del Te-
atre per dedicar-m’hi professionalment.
I va arribar la seva oportunitat abans
d’acabar els estudis, fins i tot.

Sí. El professor d’una assignatura ens va posar
de deures anar amoltes audicions per superar
la por al rebuig, al “no”. I al primer càsting em
van donar un dels papers principals d’una gran
producció. El director de l’obra es va quedar
parat quan li vaig dir que no, que havia d’acabar
els estudis. Va trucar immediatament al di-
rector del conservatori i aquest em va dir que
era boig si rebutjava l’oportunitat, que no em

preocupés pel pla d’estudis, que em facilitarien
acabar-lo. I així va començar la meva carrera.
No l’angoixava no recordar res?
No, perquè jo no era conscient de no saber res.
Imagina’t que anem a la catedral de Burgos, tu
per primera vegada i jo ja hi he estat molts
cops, en sé moltes coses de la catedral. Quan
entres et sorprens del que veus, al·lucines i jo
etmiro i et dic: “Per què fas aquesta cara de sa-
tisfacció? No t’angoixa no saber res de la cate-
dral?”. Evidentment no t’angoixarà perquè és
el primer cop que hi vas. Per ami, no es tracta
de tornar a començar, això és per als que em
coneixien abans.
No ha recordat mai res?

Sí, i esticmolt feliç. Fa just dosmesos i mig que
he començat a tenir flash-backs. L’última ve-
gada que vaig estar a Lleida vaig passar tres
hores caminant sol per la ciutat, seguint els
meus impulsos. De sobte, passejant per rambla
de Ferran, els arbres em resultavenmolt fami-
liars, el meu cos recordava aquella rambla i l’es-
tació de Renfe. Vaig arribar a casa i li vaig dir
a lamare. Ella em va explicar que jo, des de ben
petit, feia aquell camí, primer per anar a classe
de dansa a l’escola Mercè Mor i després, amb
16 anys, vaig començar a viatjar a Madrid per
rebre classes de Víctor Ullate, amb qui, per cert,
vaig viure un altre flash-back fa unes setmanes.
Com va ser?
Jo anava passejant per Barcelona i ens vam
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creuar. Ens vammirar i quan havia fet sis passos
em vaig girar de sobte i vaig cridar-li pel nom.
Va ser com un cop, vaig recordar la seva disci-
plina i duresa, les seves classes, i com aquell
nen de 16 anys, vaig sentir temor. Vaig co-
mençar a tremolar i ell, que ja sabia que havia
tingut l’accident, em va agafar pel braç per tran-
quil·litzar-me i llavors, amb aquell gest, vaig
veure clar que es tracta d’una bona persona,
compassiva. No podia reaccionar al present
als fets que vaig viure amb 16 anys. No em
podia enfadar amb ell. Va ser meravellós.
Aquesta nova vida l’ha començat als EUA.
Se sentmés nord-americà que català o es-

panyol?
Tinc la sensació de ser de San Francisco sí. I
m’identifico ambmolts aspectes amb els ame-
ricans, tot i que tincmolt demediterrani, potser
permemòriamuscular. Per exemple, sócmolt
afectuós.
En diferents ocasions durant l’entrevista
s’ha passat a l’anglès. Diria que aquesta és
la seva llenguamaterna ara?

Absolutament, és amb la quemillorm’expresso,
perquè he après a parlar amb l’anglès. En aquest
sentit, hi ha una anècdota. Quan ja vaig co-
mençar a parlar em passava que la gent no
m’entenia. Un dia, vaig arribar a casa preocupat
i li vaig dir al meu germà. Al fer-me repetir el
que havia dit a la persona que nom’havia entès,
va veure que el que estava fent era barrejar l’es-
panyol i l’anglès. Jo no sabia que existia dife-
rència, per a mi tot era llenguatge per comu-
nicar-se. Per diferenciar-lo, vam establir que
parlaria anglès ambmon germà i espanyol amb
la seva dona.
I el català?

Amb lamevamare. També parlo italià i francès.
No és que oblidés aquests idiomes, sinó que
no trobava el camí per arribar a la informació,
però el coneixement era allí.
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