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Àlex Casanovas ha tornat aquesta setmana a la sala Muntaner gràcies a l’obra amb què el veterà actor Lluís Soler s’estrena com a director

ÀLEXCASANOVAS, actor

A
l’interior de la sala, a
aquesta hora tanca-
da al públic, només
hi ha dues persones.
Lluís Soler –flamant

director d’aquestsPensaments se-
crets– a l’única butaca ocupada.
Amb els ulls tancats. A l’escenari,
ajagut damunt d’un banc de fusta
incomodíssim, de boca terrosa
com un nadó, Àlex Casanovas.
També amb els ulls tancats. Pas-
sen cinc minuts, deu. No es mou
res ni ningú.
Creiem que estan duent a ter-

me un d’aquells exercicis tea-
trals, on concentració, silenci i
nirvana s’uneixen màgicament.
Ho creiem fins que algú ens con-
fessa que no, que senzillament
han decidit fer una becaina per-
què el dia ha estat, amb perdó,
bastant fotut.

Aquesta no serà una d’aquelles
entrevistes qüestionari, oi?

No, no...
Perquè si no li hauré de dir que ja
s’ha acabat.

Esperem que no faci falta.
M’expliquen que el seu perso-
natge, a l’obra de David Lodge,
és un penques.
Bé, ell ho justifica tot amb la teo-
ria de la predestinació, dient que
a la vida tot el que et passarà ja
estàmés omenys programat dins
el teu cervell.

Així el defineixen: “científic,
conqueridor, que no té cap ti-
pus d’inconvenient a ficar-se al
llit amb la primera dona que
passa...”. Què ens dirà en la se-
va defensa?
Que ell aplica, conseqüentment,
el resultat de les seves investiga-
cions. Atès que està convençut
que actuem d’una manera o una
altra al marge de la nostra volun-
tat, el més pràctic i operatiu és
fer el que et dicta la teva màqui-
na. Analitza l’ésser humà com si
fos un ordinador. És un paiomolt
quadriculat.

És científic.
Laciència cognitiva intenta inves-
tigar com punyetes funcionen els
sentiments i les sensacions. Això
és el que li interessa a ell. Podem
estar tots dos al sol i tu tindràs
més calor que jo. Per què?

La seva companya, Helen
Redd (en escena Mercè Pons)
és just al contrari: escriptora,
víuda, catòlica i sentimental.
Això és elmés bonic de l’obra: du-
es persones que parteixen de
mons diferents i pensaments opo-
sats, se senten atrets.

Un bon duel dialèctic.
Sí, a poc a poc, mentre es van es-
peronant, qüestionant, ficant el
dit a la nafra, en lloc d’allunyar-
se s’acosten. Això passa sovint en
la realitat. Per ell, RalphMessen-
ger, la religió va servir per donar
respostes només fins que va arri-
bar la ciència. Aquí es desemmas-
cara. Per ella, en canvi, hi ha algu-
na cosamés intangible dins l’exis-
tència, sense respostes...

Cal mantenir i preservar
aquests “pensaments secrets”
que donen títol a l’obra? Vostè
en té?
Tots tenim secrets. Com po-
dríem explicar-ho tot? De vega-
des faria tant mal revelar-los que
no serviria de res. Fins i tot en
una relació de parella amb molta
confiança sempre dubtes entre
explicar o no certes coses...

Si ho expliques, ho espatlles?
Sempre, sempre. Jo no crec en
aquells pactes de “si alguna vega-
da passa alguna cosa amb una al-
tra persona, ens ho direm”.

Ho considera una trampa?
De vegades les mentides pietoses
serveixen de molt, són una sorti-
da. Si no maquilléssim alguns
dels nostres pensaments, acaba-
ríem convertits en una espècie de
misantrops que actuen contra tot
i contra tothom.Dir el que penses
tothora pot ser molt cruel.

Aleshores és el moment de
preguntar-li per la salut del tea-
tre català. A veure si menteix.
Li diré el que ens expliquen: que
estem remuntant. Si tenim pre-

sent la situació en què està el
país, l’acord al qual s’ha arribat
sobre els sous dels actors, el mo-
ment dur... el balanç no és tan do-
lent com es podia preveure.

Quantes sales a Barcelona?
Seixanta teatres, entre els pú-
blics, els alternatius i els micro-
teatres. Però tenim una cosa que
no tots els sectors tenen: el pú-
blic. I el públic existeix! Aquesta
és l’esperança.

Aquest estiu van tornar apas-
sar la vostra inefable sèrie
Temps de silenci. No es va can-
sar d’aquesta imatge de bon
noi, el gendre que tota sogra
voldria tenir?
Aaahh! No, nooo, encara no me

n’he cansat. Aquesta imatge de
bon xicot va sorgir del programa
Amor a primera vista, que vaig
fer amb Montse Guallar, l’any
1991... No em va molestar mai. I
si aquest ganxo televisiu servia
per portar algú a la butaca del tea-
tre... doncs benvingut!

Acostumats a veure’l en pa-
pers afables, a molts especta-
dors els costa d’imaginar-lo en
la pell d’un cràpula.
N’he fet, eh? Però em sento còmo-
de en tots. A la meva primera
pel·lícula jo era un quinqui, un
xulo, i a Susanna un paio amb
una obsessió tal per una dona
que el converteix en criminal.

M’està dient que un acaba

justificant el seu personatge,
encara que sigui un autèntic
monstre?
Una vegada vaig interpretar un
militar furibund –era un film de
Jaime Camino– i estic convençut
que aquell home creia que el que
estava fent era bo per al país.

Hi ha algun paper que es ne-
gui a interpretar?
Ara com ara no. Alguna vegada,
fins i tot, m’ha caigut a les mans
la història d’un maltractador i he
cregut que seria capaç de repre-
sentar-lo. Perquè, si nosaltres
ens neguéssim a fer papers d’és-
sersmenyspreables, qui els expli-
caria al món? Qui entendrà què
els passa pel cap?

NÚRIA ESCUR

l’entrevista

“Dir el quepenses sempre,
tothora,pot resultarmolt cruel”
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PRÒXIM,
EMPÀTIC
ISECRET
Nascut a Barcelona
l’any 1964, Àlex Casa-
novas va entrar al món
escènic gairebé jugant.
El seu aspecte de bon
xaval li va valer colar-se
a les televisions del país.
Després van venir dèca-
des prodigioses. Explica
que Flotats li va ense-
nyar tot el que sap del
teatre i no es resisteix a
deixar-se vèncer per les
esgarrapades de la crisi
encara que no li caiguin
els anells per treballar
de cambrer en un res-
taurant de Figueres
com va fer aquest estiu
passat.
L’obra que ha comen-

çat a representar aques-
ta mateixa setmana,
Pensaments secrets, plan-
teja una situació que li
genera curiositat i que
coneix bé: dues perso-
nes absolutament dife-
rents, ideològicament
oposades i amb priori-
tats inverses comencen
tirant-se els plats pel
cap per acabar teixint
una inevitable atracció.
Explica Casanovas

–quantes vegades li han
fet la broma de citar el
seu cognom semblant al
de Giacomo?– que l’èpo-
ca de galant ja va pas-
sar, que la maduresa
aporta molts trucs i que
no coneix cap altra fei-
na més bonica.

A
la redacció els meus
veïns de taula conver-
sen sobre els peus, la
seva injusta irrelle-

vància com a símbol eròtic en
la nostra societat i el poc orgull
amb què solen mostrar-los, so-
bretot aquelles dones que els
destrossen amb sabates impos-
sibles. Jo provo de concentrar-
me en les meves coses fins que
el meu amic Emilio deixa anar
com si res que té dues fantasies
relacionades amb aquesta part
del cos: una eròtica i l’altra gas-
tronòmica. Poso l’antena per
assabentar-meque en la prime-
ra s’imagina de genolls davant
una desconeguda –bé, tampoc
no li serveix qualsevol desco-
neguda– a la qual rentaria els
peus amb summa delicadesa.
L’altra, la gastronòmica, se si-
tua en un restaurant de luxe,
on demanaria un bon filet, que
ell es faria servir a terra. I en-
tre les potes de la taula, de les
cadires i els peus dels altres
comensals, rosegaria la carn,
sucosa, al seu aire.

No coincideixo amb el meu
amic en cap de les dues fanta-
sies. Potser l’ofici hagi anat
reduint els meus somnis culi-
naris com una demi-glace i ja
gairebé només aspiri a menjar
bé i viure, de vegades, una emo-
ció intensa davant el plat. Pot-
ser per això, davant lamoda en
augment de buscar l’expe-
riència gastronòmica total,
aquesta fantasia culinària que
volen oferir alguns xefs i que
inclou música, projeccions,
fum sota la taula, la taula que
es mou, la cadira que puja… i
aquesta factura que treu els
ulls de les òrbites, no de pur
plaer, una es torna una mica
descreguda. I recorda que està
bé arriscar, fantasiejar, jugar,
provocar, experimentar, ex-
perimentar i experimentar.
Però sempre que l’artifici no
acabi relegant el menjar a un
pur complement. Sempre que,
enmig de l’espectacle de llum i
de so, qui cuina no s’oblidi de
donar plaer, sobretot, a través
del gust.

Anar a París i no visitar
L’Arpège és com no
anar a París. Alain Pas-
sard és un dels xefs que
demostra una destresa
més gran amb els vege-
tals, tant en la composi-
ció estètica com en el
sabor. L’Arpège és un
paradís vegetal, amb
harmonies inèdites i el
més difícil: plats extre-
madament rodons a bo-
ca. Pura explosió natu-
ral. M’encanta com en-
tén la restauració des
d’un prisma del gaudir
del comensal.

XAVIER GÓMEZ

La televisió mata l’anonimat
definitivament. Com ho porta?
És més pesat que agraït?
S’acosten amb respecte, demane-
ra que no tinc queixa. En tot cas,
sempre és millor una fugida a
temps...

Quan recentment Josep Ma-
ria Flotats va tornar a dirigir al
TNC, va repetir diverses vega-
des que el va buscar a vostè per
recuperar aquell noi que un dia
va ser el seu deixeble i que ara
podia guiar els més joves...
Vaig sentir un íntim agraïment
per aquestes paraules que va dir.
És cert, jo el vaig conèixer amb
tot just 22 anys. No sabia res de
l’ofici, res! Flotats em va ense-
nyar les claus d’aquesta feina, en-
tesa com abans, què pots fer i què
no, drets i obligacions. Va ser el
nostre mestre i si proves el seu
mètode, ja no l’oblides.

Eren èpoques millors per al
teatre. No l’ha decebut res de
l’ofici en aquestes últimes dèca-
des? No hi ha cansament?
No. Jo crec que això em passa
perquè abans de ser actor vaig
fer feines molt més prosaiques,
bàsicament manuals, dures i poc
gratificants... sempre he continu-
at creient que aquesta feina és un
regal. Malgrat tot, un privilegi.

Éscert que aquest estiu va es-
tar servint dinars i sopars al res-
taurant Antaviana?
Doncs sí!M’ho vanproposar i, es-
colta, quan no hi ha feina de la te-
va, benvingut sigui una altra. Pe-
rò, com jo,molts altres actors i ac-
trius estan treballant actualment
en altres sectors.

I moltes actrius es lamenten
de la dificultat de trobar bons
papers a certa edat. Els passa el
mateix a vostès, els actors?

Elles tenen raó, durant un temps
va ser difícil trobar papers inten-
sos per a dones madures, però
vaja... és un prejudici fàcil de tren-
car perquè, a veure... qui els diu a
les actrius de l’obra Barcelona
–Emma Vilarasau i Míriam
Iscla– que no eren personatges
interessants? Eren fenomenals!

Amés l’escenari enganya. I ja
s’ha convertit en una llicència
teatral canviar les cronologies.
Per descomptat, una actriu de
trenta anys pot interpretar per-
fectament el paper d’una Julieta
de divuit. I poques vegades s’ha
fet un Hamlet amb un actor que
tingui l’edat que li correspon.

Per què?
Doncs perquè són personatges
ambuna vis tan profunda que ne-
cessiten ser interpretats per és-
sers que hagin viscut molt, que
tinguin experiències acumula-
des... i puguin transmetre-les. Si
a la vida real has viscut el que fas
a l’escenari, no té dita.

Quins recursos utilitza per
salvar un lapsus en escena, un
atac de ciàtica, quedar-se en
blanc o un silenci incòmode?
Buf... a la meva última obra vaig
haver de suspendre un dia per
una infecció. Això és pitjor que
oblidar-te un text, cosa que d’al-
tra banda acostuma a passar
quan ja has representat l’obra un
munt de dies. Els companys sem-
pre t’ajuden. Per això és tan dur
un monòleg.
Aclareixi’ns la llegenda dels

seus cabells llargs. Diuen que
se’ls deixa quan està a l’atur.
No ho entenc: si acaba d’es-
trenar una obra aquesta set-
mana!
Aveure, em sembla bé la interpre-
tació. No la negaré! Fa 22 anys
que no vaig a la perruqueria. El
cert és que cada mes el cabell
creix un centímetre. I que jo me’l
deixo així perquè quan em tru-
quin per a una feina ho tinguin fà-
cil els encarregats de la caracterit-
zació... Amb això poden fer el que
els vingui de gust, ho veu? Així,
amb cua, semblo la Mulan.

Quant de sacrifici! Perquè fa
tres anys el van rapar al zero.
Engreixar-se i aprimar-se en
funció del personatge, també
ho ha experimentat?
Sí. Vaig engreixar-me vuit quilos
un cop, menjava dues vegades
més que qualsevol altre membre
de lameva família. I això que tinc
tres fills que endrapen com cor-
respon als seus 24, 19 i 17 anys,
imagini’s. I per aprimar-me, el
truc va ser aquest: m’ho menjava
tot convertit en puré.

Lluís Soler s’ha estrenat com
a director en aquesta obra.
Com ha estat treballar amb ell?
Fàcil, còmode. És el que té de bo
que et dirigeixi un actor: entén
perfectament quan alguna cosa
no et quadra sobre l’escenari. Es
va limitar a donar clausmolt rela-
xades. I ell no ha patit gens...

Què li aconsellaria ara com
ara a qualsevol jove que vol-
gués ser actor o actriu per da-
munt de qualsevol altra cosa?
Respecte. Respecte per l’ofici i
pels qui l’ensenyen. I que no obli-
di que la sensació de pertànyer a
aquesta família, gremi, col·lectiu
–tant és com l’anomenem– l’obli-
ga a pensar que tots som al ma-
teix vaixell. Que aprengui i es dei-
xi estimar.

L’Arpège
84 Rue de Varenne,
75007 Paris
Tel. +33 1 47 05 09 06
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No tot val en la presumpta experiència gastronòmica total
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“Una actriu de trenta
anys pot interpretar
perfectament
el paper d’una
Julieta de divuit”

Fantasies

XEF D’AL TRAPO, EN HOTEL DE
LES LLETRES (MADRID)

“Si nosaltres ens
neguéssim a fer
papers d’éssers
menyspreables, qui
els explicaria al món?”

el gust és meu
CRISTINA JOLONCH

una taula per a...


