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Amb el suport:

L’entrevista

De veritat que aquest llibre no és
un altre manual d’autoajuda?
No ho és en absolut. A les llibreries
és a la secció d’empreses, ja que en
el fons la meva empresa sóc jo...

Però hi parla de la seva vida i hi dó-
na els seus secrets per ser feliç.
Sí, però el que importa no és tant el
que diguis tu sinó com ho rep l’altra
persona, com ho viu el lector.

A mi m’ha impactat la manera que
té d’evitar que les obres l’afectin!
És que sembla que em perseguei-
xin! Parlo de reformes i trepants,
no pas d’obres de teatre, eh? Per no
embogir em vaig inventar un reali-
ty show en què jo sóc la víctima i el
joc consisteix a posar a prova la
meva paciència. Modificar la reali-
tat ajuda a fer-la més suportable.

Una de les claus del seu èxit és dir
el que li passa pel cap. No té por de
les conseqüències?
Crec en la sinceritat. A la gent que
és sincera no li poden anar mala-
ment les coses. Jo dic el que penso,
sóc coherent i això em dóna credi-
bilitat, però mai no vull fer mal ni
ser impertinent.

Quan crida tampoc?
No. Els crits van amb el meu perso-
natge televisiu, però mai he cridat
amb mala llet. A Operación Triun-
fo (OT) ho feia d’una manera apas-
sionada perquè ho sentia així i volia
transmetre-ho als altres. De fet, no
suporto que em cridin. Valoro molt
l’educació.

Què més no suporta?
Que s’arribi tard i que es vagi brut.

Es penedeix d’algun programa?
No, de cap. No sempre et surt tot
perfecte. Sóc molt treballador; és la
manera d’aconseguir el que vols. A

“No suporto que em cridin,
valoro molt l’educació”

OT vaig veure que faltava un pro-
fessor d’interpretació i m’hi vaig
presentar. Vaig inventar la meva
feina.

Allà manava molt!
M’agrada manar. Tinc vocació de
professor.

Però es va fer actor després de
passar tres mesos a Esade. Va te-
nir Diego Torres de professor?

No, vaig tenir l’exconseller Mena, i
molt bé. Vaig deixar Esade per se-
guir el meu camí i em va emocionar
ser admès a l’Institut del Teatre.

A Esade li van dir que era tan ta-
lentós que podria ajudar a canviar
el país. Ho té previst?
Ja ho faig, però a través del teatre.
M’agrada molt donar plaer, fer feliç
la gent amb la meva feina.

En què més li agrada donar plaer?
M’estàs parlant del llit? M’agrada
donar-ne, i que me’n donin!

En el llibre diu que lligava més
quan ningú el coneixia.
Sí, però la clau és que era més jove!
Com que no sóc guapo, agilitava la
ment per fer-ho i m’hi llançava.

No es veu guapo? Per això no té
miralls a casa?
No tinc miralls de cos sencer, no.
Em miro a l’ascensor. Ja dic que les
meves virtuts són més interiors.

I les ulleres el fan sentir millor?
No les necessito per veure-hi. For-
men part del personatge televisiu.
Són un element extern. Pensa que
la gent quan fa l’amor se les treu.

Sabria viure sense treballar?
Sí, i tant! Si fos ric només faria al-
guna obra de teatre de tant en tant
per gust. Viuria com Paris Hilton!

Què li sembla que TCN regalés per
Nadal un pijama amb el seu llibre?
Molt bé. Jo el pijama només me’l
poso per dormir a fora, és com una
protecció. A casa dormo despullat.

Diu que de petit tenia 56 berru-
gues en una mà. Tot un trauma!
Sí, me les vaig curar enterrant l’ar-
rel d’un arbre. M’ho va recomanar
un tiet de Sagunt. No hi crec, en
aquestes coses, però va funcionar.

A qui recomanaria el seu llibre?
A tothom. Els joves m’encanten
perquè miren cap endavant, no
porten motxilles del passat… S’ha
de pensar de manera positiva. En el
futur. Si piquen a tocar de casa, un
dia s’acabaran les obres, segur. ■

❝

“Tenir èxit és
com ser
simpàtic, no
significa res.”
Ho diu un jove
triomfador
que ha
aprofitat un
any sabàtic
per ordenar
idees i
plasmar-les de
manera molt
personal en un
text “d’auto-
autoajuda”:
‘Parece difícil
¡pero no lo es!’
(Alienta). A
llarg termini
aspira a fer
com Richard
Gere,
asseure’s a
mirar tranquil
el paisatge,
però
mentrestant
encara el
tindrem molt a
la televisió, al
teatre i a les
ones (ara, a
Catalunya
Ràdio)ISABEL MARQUÈS

Si fos milionari només
faria alguna obra de
teatre de tant en tant
per gust. Viuria com
Paris Hilton!

Per

Àngel LlàcerActor, director teatral i estrella televisiva

M. Josep
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