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ACTOR, DIRECTOR I DRAMATURG

M.U. |Quinaés lapitjor indicació
que has donat a un dels teus
actors de Les coses grans?
R.C. | “En aquesta rèplica has de
patir sense patir”. Per ami això
és laclaude lacomèdia.Sempre
l’hi demano al PepAmbròs. Em
diu: “Sí, sí, patir sense patir, ja”.
Encara no ho ha entès, crec.

¿Series capaç de no escriure,
dirigir o actuardurantunmes
seguit?
Dirigir i actuar sí. Escriure im-
possible.Escriuriaqualsevolco-
sa on fos. Escriure em serveix a
un nivell d’organització perso-
nal i emocional. Escric moltes
tonteries. La tonteria i l’ociosi-
tat són la base de la creació. La
creaciódesdelpatimentésmolt
rica peròmata.

Quantes vegades t’has banyat
a l’estany de Banyoles?
M’hihebanyat sobretota l’ado-
lescència. És l’espai ideal per a
les pulsions hormonals teen i el
llocpercomençar lesxarxes so-
cials, realmentsocials inovirtu-
als. Les primeres cites.

¿A l’escola vas ser cruel amb
alguncompany teu?Què li vas
fer?
Al’escolasomcruelsambnosal-
tresmateixos, sobretot. Amb la
resta de companys era carinyós
i tendre. Em sentia intimidat.
Sento que amb el pas dels anys
m’he anat calmant i guanyant
seguretat,amblamaduresa.En-
cara sóc jove, vale?

Digues un actor i un director
que en general agradin a tot-
hom i en canvi a tuno t’acabin
de fer el pes.
Javier Bardem. Ho fa bé,
d’acord, però no trobeu que no
cal fer les coses tangrotesques?
A vegades pateix una mica. No
m’agradael patiment enactors.
Director?WoodyAllen,el trobo
fluix. Ha, ha! No, Woody Allen
és un gran referent per ami.

Quina pel·lícula o obra de tea-
tre no fariesmai a la vida?
No faria cap de les obres que ja
he fet. Repetir em sembla com
insultant,comanarencontrade
lavida.Peraixòemcostaanivell
psicològic fer teatre, em debili-
ta la repetició.

Siet trobessissensefeinad’ac-
tor, ambquinaprofessiócreus
queseriescapaçdeguanyar-te
la vida?
Qualsevol.M’agradariaserden-
tista. Fa temps pensava que no
podria fer altra cosa que fer
d’actor; és com pensar que has
nascut per escriure la lletra f i
prou, i l’alfabet és molt més
llarg. Prova, equivoca’t.
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Què és el quemés t’ha sorprès
del rodatgedeLescosesgrans?
L’interès de la gent. Hem ense-
nyat molt pocmaterial però es
respira una expectació que em
m’excita. Em fa por també. A
veuresiagrada.Voleragradar fa
malbé la llibertat,peròcomesfa
perevitar-ho?Sinofuncionaen
farem una altra.
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El 15 de juny s’estrena ‘Les coses grans’, una ‘sitcom online’ dirigida i creada
per Roger Coma en què intervé Mar Ulldemolins. Seran capítols de menys

de 10 minuts que trauran suc a les petites tragèdies del dia a dia

R.C. |Quina és la pitjor indica-
ció que t’ha donat undirector
dirigint-te?
M.U. | “Mar, perdona...Quan t’en-
fades, pots inflar els narius del
nasunamica?Aixíhoveiemmi-
llor per càmera”.

¿Ets més de treballar sota
pressió o prefereixes un excés

de bonrotllisme?
M’agradatreballarambbonrot-
lloperòsentintque tothomtre-
balla almàximde les seves pos-
sibilitats.

Sihaguessisheretateldod’ac-
tuar d’algú de la teva família,
de qui seria?
Crecquede lamevaàviaCarme.
S’inventava situacions i les feia
molt creïbles. Crec que hauria
sigut una gran actriu.

Quants anys de vida creus que
li queden a la televisió?
Vint-i-un anys, tretze dies i du-
es hores imitja.

Si et deixessin triar una sèrie
perparticipar-hi (apartdeLes
coses grans), quina triaries de
tot el món?
Escolliria (a part de Les coses
grans, esclar)A dosmetros bajo
tierra.

Et truca el Lars von Trier per
fer Nimphomaniac i què li
dius?
Crec quem’agafaria un atac de
riure i no podria dir res.

¿Sietquedésunanydevidase-
guiries fent d’actriu?
Estaria bé quem’oferissin tots
els papers que m’agraden, fer-
los i finalment nomorir-me.

Si t’haguessis de fer una pre-
gunta que et molestés, quina
seria?
“Si t’haguessis de fer una pre-
gunta, quina seria?”

Quin és el teu moment més
relaxant del dia?
És quan em puc estirar una es-
tona al sofà a llegir un llibre
sense cap tipusde soroll almeu
voltant.

Si haguessis de triar els cinc
millors plats de la cuina cata-
lana, serien...
Faves a la catalana, l’arengada
amb tomàquet fregit, el caldo i
carn d’olla, la coca de recapte i
els cargols.

De quin viatge guardes més
bon record?
Del Vietnam. Vam anar de bolo
ambuna obra aTaiwan i jo des-
prés ho vaig aprofitar per tro-
bar-meambunaamigaaHanoi.
Crec que és un dels llocs on he
menjat millor i un dels llocs on
la natura m’ha impactat més,
sobretot a la badia deHalong.

Què és el que més t’agrada de
les gires de teatre?
Em fan disfrutar la relació amb
els companys. S’agafen rols
molt divertits, sobretot quan
són bolos demés d’un dia.


