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D
efineixi’s.
Inquiet.

Des de sempre?
Quan era petit era el bo de
la família, sempre tenia un
somriure d’orella a orella.

A classe era el baixet, així que em feia amic
dels líders.

Això marca.
Últimamentm’hamarcat conèixer Pere Ca-
saldàliga. Vam entaular amistat quan vaig
fer d’ell en un parell de capítols per a televi-
sió, i continuo anant al Brasil a veure’l.

Per què?
És impecable. “El que no és imprescindible
és robat”, així de radical.

I vostè?
Jo he estat molt poc impecable. De vegades
la meva ambició m’ha portat per camins er-
ronis. Aquest món del cinema et pot portar
a grans enlluernaments i has de desfer els
passos petits que has fet de més. Tinc molts
amics que sónmolt famosos i han perdut co-
ses importants pel camí.

Avostè tampoc no li ha anatmalament.
Continuo anant amb metro. De vegades els
he envejat. Ja no, però m’ha costat apren-
dre’n.

L’han escollit per a papers intensos.
Sí, potser sóc intens. Diuen que a partir dels
40 un és responsable de la seva cara.

Va ser perdedor a Smoking room.
Aquest era un intens pesat. El paper de per-
dedor és molt atractiu en el cinema. A la vi-
da només qui ha perdut sap que en qualse-
vol moment les coses poden canviar.

Narri’m aquella vegada en què es va
sentir perdedor.
Em vaig presentar a un càsting convençut
que em convenia interpretar aquell perso-
natge, i conveniència és una mala paraula.
Vaig aprendre que és millor parar i pregun-
tar-se: què vull fer jo realment?

No l’agafaven als càstings?
Mai, i quan ja vaig desistir i em vaig dir “em
quedo amb el teatre”, em va trucar una
agent i em va parlar d’una prova per a un tal
Chumilla Carbajosa. Va ser sentir el nom i
pensar: “Aquest m’agafa”. I em va agafar.

Va ser arribista a El método.
El ressentiment et converteix en el teu ene-
mic. Sovint no ens adonem que hem fet tot
el possible perquè ens vagi malament.

Va ser antiheroi a Alatriste.
Em sento més proper als antiherois que als
herois. De fet, sovint em sento mancat de

motor i, probablement, per això sóc actor.
L’heroi s’exposa.

Inquietant a Fausto 5.0.
Vaig fer un diable del carrer, un entabana-
dor, però impertorbable i sense límits. El
mal ha de ser atractiu i pren moltes formes.

Ha conegut el mal?
Tinc la sensació que flota al nostre voltant:
contubernis dels poderosos, polítics sense
escrúpols. Un mal que juga a ser invisible.

I el mal intern?
El conec: un abisme negre en el qual et pots
perdre. Una falta d’amor, d’autoestima, de
dignitat, d’objectius, i el convenciment que
no pots superar-ho... Però m’estic posant
molt intens.

Potser ho és.
Era negra nit, viatjava a la llitera en un tren,
i vaig sentir la bogeria en mi. La línia que
separa la bogeria del seny és molt fina i es
pot creuar amb molta facilitat.

Què l’ha ajudat a sortir dels pous?
Hi ha una frase de Casaldàliga que em sem-
bla molt útil: “No tinguis por de la por”. La
resistència al dolor et provocamolt més do-
lor que travessar-lo francament, sense ex-
pectatives, però requereix valentia.

Un actor es fica en altres ànimes.
Sí, i és curiós com canvia el tracte dels al-
tres si vas disfressat d’èxit o de misèria. Ho
veus quan vas al bar de la cantonada en una
pausa del rodatge, perquè segons com et
vesteixen, el cambrer et tracta d’una mane-
ra o d’una altra.

Hi ha molt ego en la seva professió.
Molta ximpleria. Has de saber el que vols, i
això té a veure amb el que t’agrada, si no,
acabes fent coses comercials pensant que ai-
xò et permetrà fer després una cosa interes-
sant. Cal perdre aquell temps? No. Que no
et perdi l’ego.

Radical, vostè també.
La ximpleria dels actors es promou i es pre-
mia. Interessa que a un actor se’l vegi en de-
terminats llocs vips; si te’l creues cada dia al
súper perd la gràcia. És un món endogàmic
que no m’interessa.

Què li han ensenyat els anys?
A mirar les coses i la gent amb més afecte i
més calma, a tenir més sentit de l’humor, a
estar a gust on sóc i gaudir-ne, a posar la
professió al seu lloc i l’ambició en un altre
lloc: en el que m’agrada i m’importa i no en
el reconeixement exterior. Aspiro a fer
molt bé el que faci.

Sí, però... quantes vegades s’ha imagi-
nat recollint un Oscar?
He rebut diversosOscar al balcó de casame-
va i en alguns casos he fet un bon discurs,
però ja ho he deixat.

I el dia que va rebre el primer Goya?
Emvaig posarmolt nerviós per això de “qui-
na imatge he de donar” i vaig acabar dient:
“Merci”. Deixar el que s’espera de mi i el
què diran és el meu èxit més important.
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“Viatjavaa la lliteraenuntren
ivaigsentir labogeriaenmi”
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Tinc 49 anys. Barceloní. Vaig estudiar mim a l’Institut del Teatre. Estic separat i tinc una
filla (18). Als polítics els costa d’assimilar que són servidors dels ciutadans i als ciutadans,
que tenim tot el dret sobre els béns públics. Crec en el misteri

Té cinc candidatures i
dos premis Goya d’inter-
pretació, però Eduard
Fernández torna a sor-
prendre a Todas las

mujeres, de Mariano
Barroso. La seva forma
de mirar i de parlar de
si mateix resulten tan
intenses, tant en el cine-
ma com en la vida, que
estava convençuda que
aquesta entrevista ja
l’havia digerit, escrit i
publicat. Broda el paper
d’home espantat, menti-
der compulsiu, que fuig
cap endavant. Recorre a
les dones de la seva vida
(Michelle Jenner, Natha-
lie Poza, Petra Mar-
tínez...) per veure si algu-
na el salva del seu embo-
lic. Format als escenaris,
va treballar durant anys
amb Els Joglars i La Fu-
ra dels Baus, però la in-
dústria del cine no l’esti-
mava. S’equivocaven.

Intens

EduardFernández, actor
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