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Q uè és actuar?
Jugar com a professió, jugar a
ser d’altres per ofici.

Com va començar?
Depetit,mentre llegia una no-
vel·la de Verne, vaig triar un
personatge, en vaig imaginar

l’aspecte... i el vaig començar a declamar en
veu alta.

Un impuls innat?
Sí, algun estrany gen em portava a caracte-
ritzar-me d’avar, de botxí, de lladre, demal-
vat..., ambuna dent negra, un ull blanc,mol-
tes cicatrius...

Personatges foscos, sempre?
Sí, eren els quemés emocions em transmeti-
en en pel·lícules, llibres... I vaig voler gene-
rar-les jo en els altres. Ser el bo era anodí.

I avui pensa igual?
Resulta que gairebé tots els personatges que
he encarnat en cinema i televisió són mal-
vats, foscos. No hi ha res com un bon mal-
vat! La duresa del meu físic hi ajuda...

Quin ha estat el seu últim malvat?
El coronel Rodríguez Galindo, el torturador
de la caserna de la Guàrdia Civil d’Intxaur-
rondo, cap dels assassins de Lasa i Zabala.

Prenent-los per etarres.

Eren dos joves de 18 anys i no estaven en
cap comando. Però els agents de Galindo
Bayo i Dorado els van segrestar i els van tor-
turar al palau de la Cumbre de Sant Sebas-
tià. Els pobres “no van cantar” res, esclar.

I els van matar.
Els van portar a una fossa: els van disparar
un tret al cap i els van enterrar en calç viva.
Ho explica la pel·lícula Lasa y Zabala.

Com es fica en la pell de Galindo?
Entenent els seusmotius, la seva psicologia,
les ambicions i les obsessions: “Tot per la
pàtria” era un mandat literal. Tot... és tot.

Matar.
Sí. “Esclafar ETA”, va ordenar als seus
agents: “Actuareu sense uniforme, amb ar-
mes no reglamentàries i amb cobertura ofi-
cial”, la del govern de González, el 1983.

Com etarres: mataven per la pàtria.
Els uns i els altres van treure la bèstia que
portemdins, sense empatia per l’altre, deshu-
manitzant-lo per matar-lo tranquil·lament.

Ha parlat amb Galindo?
No. Ara té 78 anys i viu a Saragossa, després
de complir només quatre anys dels 24 de la
seva condemna.

Potser avui està penedit.
Hum... Durant el judici, va declarar sobre

els torturadors Bayo i Dorado, enèrgic:
“Amb 15 homes com aquests jo podria re-
conquerir tot Amèrica del Sud!”

Com rebran aquesta pel·lícula les famí-
lies de Lasa i Zabala?
Agraeixen la reconstrucció fidedigna dels
fets. Per als bascos, aquest cas equival al nos-
tre amb Salvador Puig Antich. El cinema
ens ajuda a comprendre la realitat.

Recordar... no reobre les ferides?
Saber ens pot ajudar a cicatritzar-les. Igno-
rar d’on venim és sempre el més perillós.

Què aprèn amb la seva feina?
Que les persones som molt polièdriques,
portem moltes coses dins.

L’actor és un mentider?
No: treballo amb les meves veritats, bussejo
dins demi per regalar al personatge les me-
ves emocions, la meva ment i el meu cos.

Què necessita un actor per ser bo?
Autoconfiança! Que els elogis no et facin
vanitós, que les crítiques no t’enfonsin.

Què més?
Ser observador. Ser dúctil. Ser autoexigent.
I ser generós.

Generós?
Lliurar-te sempre en cos i ànima.

Malvats a banda, quin ha estat el seu
millor paper?
El del monòleg La caiguda, d’Albert Camus,
dirigit per Carles Alfaro. I l’homosexual
amb sida d’Angels in America, dirigit per
Flotats.

Doni un consell a un aspirant a actor.
No corris, oblida’t de fama i diners: llegeix
molta literatura dramàtica, educa el teu ta-
lent, prepara’t tècnicament... i frueix!

Evoqui un moment especial al teatre.
D’entre el públic que atén en silenci total la
representació de l’obra Rómulo el Grande,
de Dürrenmatt, s’aixeca una senyora... i es
posa a aplaudir, tota sola.

Què aplaudia?
Una frase del meu personatge, Ròmul, que
discuteix amb la seva filla i li diu: “Mira, ne-
na: pàtria és el nom que adopta un Estat
quan està disposat a assassinar”.

Quin moment per a aquesta frase...
Acusat de traïció a la pàtria, Ròmul sosté,
subversiu: “És molt més important estimar
una sola persona que la pàtria”.

Patapam. En què treballa ara?
Estrenem El President, obra de Thomas
Bernhard, dirigida per Carme Portaceli,
una profunda reflexió sobre la perversió del
poder, mitjançant una conversa entre un
president (jo) i la seva dona (Rosa Renom).

Mira, Jordi Pujol i Marta Ferrusola...
És la despietada radiografia d’una intimitat
familiar amb aires dictatorials.

Rescati una frase de l’obra.
“El polític és com l’artista, només procura
per a ellmateix. Ja no recorda ni què fa aquí
i, terroritzat pel seu camí, no se’l pot ajudar:
ha arrossegat tanta gent....”

VÍCTOR-M. AMELA
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“Elspersonatges foscos
sónelsmésemocionants”

VÍCTOR-M. AMELA IMA SANCHÍS LLUÍS AMIGUET

Tinc 57 anys. Vaig néixer a Barcelona i visc a Vallvidrera. Sóc actor. Estic solter i sense fills.
Política? Estic emprenyat i escèptic, però sense perdre l’humor. No tinc creences religioses.
Saber ajuda a cicatritzar ferides, i el cinema i el teatre ajuden a fer memòria

Entrevistar un actor és
complicat: no saps si par-
la ell o ho fa algun perso-
natge. Però amb Orella
fa goig conversar, per la
seva franquesa i lucide-
sa. Tots els seus treballs
són convincents, amb
personatges pertorba-
dors, amb moltes om-
bres, com el cas del coro-
nel Enrique Rodríguez
Galindo, a qui encarna
a la pel·lícula Lasa y Za-
bala (s’estrena avui als
cinemes: vegeu la carte-
llera), reconstrucció del
primer assassinat del
GAL, cas esborronador
de terrorisme d’Estat...
“i d’això no en fa tants
anys”, em comenta
Orella. “Es veu com
un thriller”. Orella, a
més, estrena al TNC
l’obra El president el
proper 5 de novembre
(amb preestrena a Salt
el 25 i el 26 d’octubre).

‘Lasa y Zabala’
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FrancescOrella, actor
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