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Francesc 
Orella  
“El polític que 
vingui a veure  
‘El president’ se 
sentirà al·ludit” 

Havies fet un Bernhard alguna vegada? 
No, és el meu primer Bernhard. És un 
plaer i un privilegi entrar en el món 
d’aquest home. És un d’aquells autors 
clarividents, lúcids, crítics, com Dür-
renmatt o Brecht. Els seus personatges 
són complexos, calidoscòpics, tenen 
molta força escènica, interpretar-los és 
tot un repte. Diuen coses que et fan re-
flexionar i això sempre és un plaer.  
 
L’obra té un inici anecdòtic: el funeral 
solemne d’un coronel mort en un 
atemptat frustrat contra la parella 
presidencial. 
Dins del que és l’obra, l’excusa argu-
mental és una anècdota. Però és una 
anècdota central perquè fa que surtin 
a la llum les pors del president i la seva 
dona, i propicia la descripció que 

aquests dos personatges fan sobre la si-
tuació social i política del seu país.  
 
I no en surten gaire ben parats.  
L’obra descriu com és la condició hu-
mana quan es té el poder, com s’hi afer-
ren els personatges i també com es com-
porta el poder en la intimitat. El presi-
dent i la presidenta són verborreics, 
parlen per vèncer les seves pors, les se-
ves angoixes, les seves neures. 
 
I quin paper hi juguen els altres perso-
natges?  
La major part del text el tenen el presi-
dent i la presidenta, però hi ha una gale-
ria de personatges que bàsicament es-
colten i són fonamentals. 
 
És una obra de denúncia? 
Ho és en molts aspectes. Els polítics no 
hi queden gaire ben retratats. Fa una 
comparació perversa i molt interessant 

entre política i art. Hi ha frases merave-
lloses, lúcides, encertades, que fan di-
ana i faran reflexionar l’espectador. El 
polític que vingui se sentirà al·ludit, o 
com a mínim li ressonaran algunes de 
les coses que es diuen. L’obra no és no-
més política, però sí que és una sàtira 
política, descarnada i necessària en 
aquests moments.  
 
L’obra està escrita als anys 70. ¿Té 
moltes ressonàncies actuals? 
Sí. Crec que la majoria dels polítics aca-
ben caient en les mateixes trampes. 
L’honestedat i l’ètica haurien de preval-
dre, però malauradament sembla que el 
poder sigui un sinònim de corrupció i 
d’embogiment, sembla que perdin el 
nord i s’oblidin de per què hi són i a qui 
serveixen. I al final s’acaben servint a ells 
mateixos i als seus propis interessos.  
 
¿Et fa vibrar especialment la idea de 
tenir polítics al pati de butaques? 
No sempre poden o volen venir, però 

s’hi haurien d’atre-
vir. 
 
Per què els hi reco-
manaries? 
Una mica d’autocrí-
tica sempre va bé. 
La premsa ja els cri-
tica més o menys, 
però necessiten 

unes bones dosis de teràpia, no n’hi ha 
prou amb el Polònia. Els cal qüestionar-
se la seva feina, per què la fan, quin sen-
tit té fer-la i què els pot passar quan es-
tan en el poder. El president és una 
d’aquelles obres necessàries. 
 
¿T’és possible entendre el personatge 
i empatitzar-hi? 
L’obligació de qualsevol actor és enten-
dre el seu personatge, per estrany i ne-
gatiu que sigui. El president, com pas-
sa amb tots els grans personatges, té 
contradiccions; si fos lineal i d’una so-

la peça seria molt avorrit. És un 
personatge que em fa riure. 

 
Per què? 
Un home així és un perill, 
però em fa riure el sarcas-
me, la sàtira tremenda, 
amb què Bernhard descriu 

aquests personatges. Fa riu-
re pel que té de patètic, per 

com està de trastocat. Però tam-
bé provoca por, és evident que és un 

home absolutament embogit.  
 
Ets un actor de sòlid prestigi i llarga 
trajectòria, però sembla que ni tan sols 
això és un blindatge efectiu contra la 
crisi. Com vius el context? 
El context general és dramàtic. La pro-
fessió està fotuda. Hi ha menys feina, 
menys diners i pressupostos, hi ha molt 
poca producció cinematogràfica… Tinc 
molts companys, bons actors i amb fa-
mília, que estan parats. És molt dur i 
provoca molta ràbia. Personalment no 
em puc queixar, però no acabes d’estar 
content quan veus que hi ha gent que 
hauria d’estar treballant i no treballa. 
 
Com veus el futur? 
De moment sóc un pessimista amb sen-
tit de l’humor. Però no veig clar que a 
curt termini se solucionin les coses, 
mentre governin els polítics, els bancs 
i els grans empresaris. Això no vol dir 
que ens quedem a casa fotuts. Al contra-
ri. S’ha de produir un canvi, però aquest 
canvi l’hem de provocar. | BELÉN GINART
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Amb més d’un quart de segle 
d’ofici, ha rebut premis com 
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un polític autoritari, faldi-
ller, masclista i miserable a 
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➜ 
‘EL VESTIT (THE SUIT)’ 
TEATRE MUNICIPAL DE GIRONA 
El festival Temporada Alta va 
acollir fa uns anys un dels molts 
èxits del venerable Peter Brook, 
‘Le costume’, adaptació en fran-
cès d’un conte del sud-africà 
Can Themba. Ara hi arriba la 
versió anglesa. 
➔ 24 i 25 d’octubre 

➜ 
‘L’ÚLTIMA TROBADA’ 
TEATRE ROMEA (BARCELONA) 
L’escriptor hongarès Sándor 
Márai va esmolar la seva ploma 
per utilitzar-la a tall de bisturí 
en aquesta dissecció del que 
significa l’amistat, que arriba al 
Romea en les veus d’Abel Folk, 
Jordi Brau i Rosa Novell. 
➔ Del 25 d’octubre al 23 de novembre 

➜ 
PASSATGE INSÒLIT 
SANTA COLOMA DE GRAMENET 
Domadors de puces, xarlatans, 
artefactes, malabaristes, 
músics. Santa Coloma és aquest 
cap de setmana punt de troba-
da de les arts del firaire amb la 
tercera edició d’un festival apte 
per a tots els públics. 
➔ Del 24 al 26 d’octubre 

➜ 
COS REUS 2014 
DIVERSOS ESPAIS (REUS) 
Màscares, objectes, música, 
paraula i l’enorme potencial 
expressiu del cos humà són el 
combustible dels espectacles 
programats en la 17a edició del 
Festival Internacional de 
Moviment i Teatre Gestual COS. 
➔ Fins al 26 d’octubre 

➜ 
‘CAÍDA LIBRE’ 
MERCAT DE LES FLORS (BARCELONA) 
Sis ballarins professionals i una 
vintena de ciutadans anònims 
(diferents en cada ciutat 
d’actuació) ballen junts en 
aquesta peça ideada pel coreò-
graf israelià establert a Madrid 
Sharon Freeman. 
➔ Del 24 al 26 d’octubre
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