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V
ostè pertany a la burgesia
francesa...
A lamés tòpica, per sort bar-
rejada amb aristòcrates rus-
sos. El meu pare es va casar
amb una russa preciosa, filla

d’una princesa russa que va fer de model
d’alta costura per mantenir la seva mare:
una espia russa instal·lada a Madrid.

Caram.
Els aristòcrates russos són molt menys es-
nobs que els burgesos francesos. El meu pa-
re tenia dos fills del seu primer matrimoni i
en va tenir quatremés amb lamevamare. El
pare era un paranoic no reconegut.

Què vol dir?
Ens va donar una educació molt estricta;
era un gran esportista: muntava a cavall, na-
vegava, esquiava..., i molt tirànic, però amb
molt d’encant i cultura.

No sé si compensa.
La mama era com una secretària de luxe,
s’estava tot el dia a casa llegint novel·les
d’embolics romàntics i atenent el pare, que
trucava vint vegades cada dia per organit-
zar sopars i viatges. Els nens érem amb les
nannies. Els meus germans eren macos, alts
i esportistes.

I vostè no era ni maco ni esportista?
No. Jo no podia correspondre als criteris de
masculinitat de la meva família.

Va optar pel món femení?
Les russes eren extraordinàries, divertides i
amb classe, i vaig pensar que seria més fàcil
agradar als altres si m’hi inspirava. Les imi-
tava en tot, especialment a la meva mare.

Curiós.
Ho feia perfecte: els gestos, la manera de
fumar, el to de veu, les actituds... Trucava a
la cuinera fent-me passar per ella i canviava
el menú al meu aire. Tot va anar bé fins als
10 anys.

Què va passar?
Per fer-me un home, el pare em va enviar a
un internat religiós francès terrible: 120
nens amuntegats en un dormitori. Allà vaig
descobrir l’homofòbia. Jo ni sabia què era
ser homosexual, peròmarieta es va conver-
tir en el meu nom. Cada vegada que algú
deia marieta, jo em girava: “Sííííí?”.

Li pegaven?
Sí, i em desmaiava, era la meva defensa. Als
11 anys em van portar al psiquiatre, que va
recomanar que m’enviessin fora de França.
Vaig acabar intern a Anglaterra i per pri-
mera vegada vaig poder creuar el pati a l’ho-

ra d’esbarjo sense que m’insultessin. “Que
rar!”, pensava.

A quina edat va tornar a França?
Als 16 anys, perquè el pare volia que estu-
diés Polítiques. Jo sempre estava amb lame-
va cosina Alicia, l’única de la família que no
havia escrit el guió de la meva vida.

Com era aquest guió?
Ets un homosexual, acabaràs agafant la sida
en algun antre, seràs un desgraciat. Ningú
no ho deia, tot era molt educat, però ho po-
dies llegir en la mirada de tots.

Excepte en la mirada de l’Alicia.
Sí, però va morir als 20 anys, quan jo en te-
nia 18. Aquell dia vaig decidir fer teatre. “Si
em puc morir demà, llavors vull tenir més
d’una vida”, em vaig dir, i vaig compaginar
la carrera d’Història i el teatre.

Va resoldre el problema d’identitat?
Al principi no era el meu problema, era el
problema dels que m’envoltaven, ells ha-
vien decidit qui era jo.

Entenc.
Una de les meves magnífiques ties russes
emva dir: “Ami emvan explicar que si teni-
es relacions abans delmatrimoni, anaves di-
recta a l’infern, així que ho vaig fer amb to-
tes les noies de l’internat, i no sóc lesbiana”.

Es va psicoanalitzar?
Jo em dedicava a entretenir els amics de la
mare i els meus; era el que feia riure a tots.
El problema és que reia fins i tot quanm’hu-
miliaven. Ajagut al divan vaig ser conscient
de la importància de la frase que la meva
mare repetia diàriament: “Guillaume i els
nois, a taula!”.

Que estrany.
Això mateix vaig pensar jo: per què no diu
simplement “nois a taula...”? D’aquesta fra-
se va sorgir ràpidament una dramatúrgia, la
d’un noi massa passiu, massa ben educat,
una víctima dels clixés.

Primer va ser una obra de teatre.
Vaig fer unmonòleg en el qual interpretava
tots els personatges, una comèdia lleugera
que va ser un gran èxit. En l’adaptació al ci-
nema m’he conformat a fer de mi mateix i
de la meva mare: no podia ser de cap altra
manera, perquè durant molts anys he estat
la seva encarnació.

Per agradar-li?
La mare no tenia tendresa, els seus petons
eren com un cop, i per tenir una relació
amb ella vaig començar a comportar-me
com ella. La feia riure i li reia el seu humor
càustic.

Com li va provar l’obra, a la família?
A la mare l’hi vaig llegir al camerino abans
de l’estrena i va entendre que es tractava de
teatre. El meu pare ja estava malalt, va ve-
nir a l’estrena però es va oblidar l’audiòfon.

És vostè agredolç...
A mi m’ha salvat la benevolència d’algunes
persones. Que no et jutgin és una forma de
reconeixement.

IMA SANCHÍS

JORDI ROVIRALTA

LA CONTRA

“Cadavegadaquealgúdeia
‘marieta’, joemgirava: ‘Sííííí?’”

VÍCTOR-M. AMELA IMA SANCHÍS LLUÍS AMIGUET

Tinc 42 anys. Vaig néixer i visc als afores de París. Sóc casat, tenim un fill de 7 anys. Primer
em vaig llicenciar en Història i després vaig estudiar teatre, pertanyo a la Comédie
Française. Temo el ressorgir de l’extrema dreta. Sóc rus ortodox

La seva òpera prima,
que estrena cartellera a
Espanya, ve avalada per
cinc premis César. Gui-
llaume y los chicos, ¡a la

mesa! ja va triomfar al
teatre, on el seu autor
interpretava tots els per-
sonatges d’aquesta comè-
dia autobiogràfica. De
petit, Guillaume va pre-
ferir la subtilesa i l’hu-
mor femení de les dones
de la seva família a la
testosterona masculina.
Adorava la seva mare i
la imitava en tot, fins al
punt que va acabar dub-
tant de la seva identitat
sexual, una qüestió que
la família va resoldre
sentenciant que era ho-
mosexual. Guillaume va
acatar el diagnòstic i ara
explica amb humor les
seves aventures pel món
gai fins que va conèixer
la dona que es va conver-
tir en la seva esposa.

3,95€

Per només

Humor subtil

Liposucció sense
cirurgia: criolipòlisis
El fred generat amb la criolipòlisis t�ajudarà a eliminar el
greix localitzat de la zona que desitgis. Descobreix la
criolipòlisis COCCON Cooltechnology i si ho desitges la
electroforesis amb carnitina

Visita�ns a oferplan.lavanguardia.com

C/ Valencia, 209 Barcelona

www.criolipolisisgrup.es

Centro Médico Leira (Criosiluet BCN)

78%
Descompte

200�

Valor

� 155�
Estalvi

� 45�

Preu

ESTE CUPÓN INCLUYE
1 sessió doble de criolipòlisis COCCON
Cooltechnology

1 dieta personalitzada

Visita de seguiment als 15 dies
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oferplanLV

@oferplanLV

Segueix-nos

902 945 946

Truca�ns
(de dilluns a divendres de 9h a14h)

GuillaumeGallienne, director, guionista i actor
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