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“ET DÓNA INDICACIONS
MOLT CONCRETES.

ES NOTA L’OFICI”

Trampolí
A l’anterior
‘Celobert’, el
seu ‘fill’ va ser
David Janer
(‘Águila Roja’)

La veu i la planta de Jaume Ma-
daula (23 anys i quasi dos metres)
poden fer creure que sigui fill del
corpulent Josep Maria Pou a Cel-
obert. Quan la van estrenar el 2003,
el jove que hi actuava també tenia
presència: era David Janer –“Va
ser recomanació meva!”, es reivin-
dica Pou–, el que avui és “un dels
homes més desitjats d’Espanya”
per l’èxit de la sèrie Águila Roja de
TVE, comenta el director.

En el cas de la nova aposta, Jau-
me Madaula, el director el va veu-
re a l’obra Plastilina i a La Riera de

TV3, i li va trucar per oferir-li di-
rectament el paper, això sí, prèvia
lectura. “Com que la Roser Camí i
ell ja havien fet l’obra, vam comen-
çar fent feina de taula ell i jo sols.
El segon dia ja ho vam aixecar. Et
deixa fer, però et dóna indicacions
molt concretes, clares i útils. Es
nota l’ofici. Coneix molt les eines
de l’actor”, diu Madaula. La con-
creció és la clau: ritme, acció, im-
puls, moviment...

“Primer els deixo fer, i llavors els
vaig corregint. És com ensenyar a
caminar a un nano. A les tres pri-
meres passes veus que no saben
què fer amb els braços”, il·lustra. Es
tracta de donar empentetes. “És
exigent però d’una manera cons-
tructiva, posa tensió però sense
pressió excessiva. Ja m’agrada que
als assajos es vagi per feina”, defen-
sa Madaula. Només han assajat un
mes, la meitat del que és habitual,
però ha sigut tan intens que Pou
patia aquests dies per mantenir la
veu a punt per a l’estrena i la tem-
porada. “Tinc ganes de poder fer
l’obra tant de temps perquè cada
dia ho disfrutes més”, diu el jove.
De moment, tenen corda fins a l’es-
tiu i podrien plantejar-se tornar la
temporada que ve.

El primer espectacle comercial
En cada una de les últimes estre-
nes que ha dirigit, Pou presenta un
talent nou. “Sobretot per donar
oportunitats, com me la va donar a
mi José Luis Alonso Mañés. Jo sóc
actor perquè el dia que vaig fer
l’examen final de carrera a l’Esco-
la d’Art Dramàtic de Madrid, en
una hora i mitja, em va veure el di-
rector més important del país en
aquell moment. I em va contractar
–recorda–. Em fa il·lusió fer això
amb altra gent, donar-los produc-
cions importants”. El gran espec-
tacle comercial que Pou practica al
Teatre Goya (grans textos, grans
actors, grans públics és el seu leit-
motiv) no el podran fer en gaires
llocs més.

El Goya recupera ‘Celobert’, un combat dialèctic d’amor i política
i gairebé a la seixantena, amb l’ex-
cangur del seu fill i examant, una
professora idealista, desencadena
una nit d’exorcismes. Feia tres anys
que havien acabat la seva història
de manera traumàtica, després de
sis anys feliços. “Celobert és el text
més intel·ligent de David Hare
–opina Pou– perquè aconsegueix
una cosa que no he vist quasi mai,
i és que parla de política, de proble-
mes socials, del sistema, del debat
entre la concepció del món d’es-
querres i dretes, però fa que en
comptes de dos símbols a l’escena-
ri hi hagi dos éssers humans que vi-
uen una història d’amor íntima i
personal, i que necessiten parlar
per tancar ferides”.

Coincidiran així en cartell dues
obres de Hare –L’habitació blava al
Romea, que és una versió de La ron-
da de Schnitzler, i aquest Celobert–,
un dels grans dramaturgs anglesos
que ha avalat el Teatre Nacional del

L.S.

BARCELONA. Quan es va estrenar al
Teatre Romea Celobert, l’any 2003,
ningú parlava de les hipoteques sub-
prime, la prima de risc i el rescat, pe-
rò el debat dicotòmic entre dretes i
esquerres, entre creixement econò-
mic i justícia social, havia situat el
dramaturg David Hare com un dels
escriptors del moment. El 1995 es va
estrenar l’obra al Teatre Nacional
de Londres i des de llavors no s’ha
deixat de muntar en sales de tot el
món. Demà es torna a estrenar al
Teatre Goya de la mà dels mateixos
actors que la van interpretar fa 9
anys, Josep Maria Pou i Roser Camí.
“És un teatre d’idees que ara és més
actual que mai. Sembla que fem els
titulars del diari de l’endemà. El text
ha agafat una força increïble”, asse-
gura l’actor.

La trobada d’un ric propietari
d’una cadena de restaurants, vidu

seu país i que amb els anys s’ha es-
corat cap al teatre d’agitació social i
de militància política.

El director del Teatre Goya justi-
fica el retorn a Celobert per acostar
als nous públics l’èxit que va obtenir
en dues temporades consecutives.
Aquesta versió, assegura, no és una
reposició: és la seva visió sobre el
text i l’escenografia (l’anterior la va
dirigir Ferran Madico). I hi afegeix
dos motius personals més. Un, com
a actor: “Perquè és un premi i un
avantatge tornar a fer el mateix per-
sonatge nou anys després, perquè
som més grans i, per tant, alguna co-
sa devem haver après!” L’altre és
que Celobert va suposar el retorn de
Pou a Catalunya, després d’anys tre-
ballant a Madrid. Com que va enca-
denar encàrrecs aquí, va decidir
quedar-se. Sí que tornarà a Madrid,
però de gira amb Celobert. Aterra-
rà a La Latina quan els deixi el pú-
blic català.e

Josep Maria Pou i Roser Camí recuperen els
personatges que van interpretar fa 9 anys. DAVID RUANO

“NO TENS ESCAPATÒRIA: NO
DEIXA CAP DETALL A L’ATZAR”

Jaume Ulled va debutar amb Jo-
sep Maria Pou i ho va fer per par-
tida doble. Va passar els càstings
per protagonitzar Els nois d’histò-
ria i un altre segon càsting més res-
tringit per interpretar just un mes
abans el secundari de Su seguro
servidor, Orson Welles. L’obra dels
nois d’Alan Bennett potser és el
més similar que ha fet mai Pou a
unes classes de teatre: tenia vuit
joves actors, la majoria dels quals
novells, per educar. “Jo no tinc cap
vocació didàctica. No he donat mai
cap lliçó, cap curs, i me n’han ofert
moltíssims des de fa 30 anys: que
si un stage, un màster... M’hi he ne-
gat sempre. Fins i tot he tingut la
possibilitat de tenir una càtedra fi-
xa d’interpretació”. I la resposta
sempre ha sigut no.

“No tinc la sensació que ens fes
classes, sinó que era un assaig pro-
fessional. No tenia una actitud pa-
ternalista, ni ens volia donar lli-
çons de teatre, però és evident que

cadascú va aprendre, amb aquell
muntatgte”, assegura Ulled. L’es-
pectacle va estar dos anys viu: un al
Teatre Goya, després a Madrid i va
sortir de gira. Amb tant de temps
i un repartiment tan extens –eren
12 actors a escena!– és evident que
hi va haver canvis, i Ulled va ser un
dels que al final se’ls va solapar un
altre encàrrec.

“Ho recordo com un treball
molt artesanal, cuidava molt els
detalls, vigilava cada moment, no
feia res pel broc gros, no passava
res per alt. Mai pinta amb el pinzell
gruixut”, recorda Ulled. I el fet que
Pou sigui actor i director dels seus
últims muntatges encara accentua
més aquest control: “Normal-
ment, quan el director ha fet la se-
va feina i ja no ve a les funcions, els
actors fem una mica la nostra, no
tenim el pare vigilant-nos... Amb
ell no teníem escapatòria, i quan ja
dúiem setmanes de funció, ens se-
guia donant notes constantment,
està sempre centrat en la funció”.
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