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“Els catalans són tan importants en la meva vida que puc considerar-me un ‘fill del Lliure’”, explica Juan Echanove, actor nascut a Madrid, al sanatori

JUANECHANOVE, ACTOR

L’
altra nit, a l’estre-
na de Conversa-
ciones con mamá,
al Teatre Goya,
quan van abaixar

el teló Echanove plorava. Encara,
després de tant anys, s’emocio-
na? “Uf... Continuo pujant dalt de
l’escenari per això. Penses: nano,
tens una professió que adores,
que és la teva vida, i a sobre
aquesta gent et ve a veure amb el
que està passant en aquest país!”.
Som al restaurant Igueldo. Els

seus ulls de nen es diverteixen
amb els cambrers que van amunt
i avall parant taules: “Mira, lama-
teixa posada en escena que jo
faig al teatre. Donaran el millor
d’ells mateixos”.

Vostè és un altre d’aquests tí-
mids en escena.
L’exposició, de vegades, em supe-
ra. Així que quan m’aplaudeixen
el primer que penso és “gràcies” i
el segon “d’acord, d’acord, aca-
bem ja”.

Vostè venia d’un enfronta-
ment familiar pitjor que el de
l’obra: a mitja carrera de Dret
es planta i diu que vol ser actor.
Imagini’s! I aleshores no era com
ara que si arriba el meu fill a casa
i diu que vol ser actor li contesto
“encara bo que vols ser alguna co-
sa!”. Veure que el meu pare va
morir congraciat amb el meu ofi-
ci i gaudint gairebé més que jo...
em va fer sentir bon fill.

La relació amb la seva mare
és com la de la funció?
Et deixes portar per la pressa, un
peu a cada banda, i de tant en
tant se t’encén la bombeta: “Ma-
ma, estàs bé?”. I quan ella co-
mença a explicar-te amb detall
tot el que fa, tu ja estàs amb el
cap en una altra cosa. Procuro di-
nar amb ella almenys un cop per
setmana.

El seu fill Juan té 17 anys. És
d’aquests pares que donen la ta-
barra al fill adolescent?
Totalment. Sóc el típic pare pe-
sat. Al final, ell, que és més bo
que el pa, em talla: “Escolta...
quan vindrà la teva nòvia?”.

Per cert, m’expliquen que
s’ha enamorat vostè d’una dona
que té molt a veure amb la gas-
tronomia.
La presidenta de l’Acadèmia Va-
lenciana de Gastronomia. És una
dona radiant, enormement positi-
va, l’alegria de viure... i sem’enco-
mana. Després de diversos me-
sos junts em veig més feliç.

MaríaGaliana i JuanEchano-
ve en escena, si comuniquen
res és “autenticitat”. És el que
buscaven?
Entre dos actors, o hi ha química
o no n’hi ha. De vegades treballes
bé amb gent amb qui no aniries a
prendre unes canyes, i viceversa.
Però amb María –a Cuéntame
només vam compartir quatre se-
qüències en quinze anys– hi ha
una connexió especial.

Diu vostè que enganya, amb
el seu aspecte d’àvia que acaba
de fer unes torrades de Santa
Teresa.
Sí, l’àvia Herminia. Però María
és una mare coratge de cinc fills
que va enviudar. Una professora
d’institut que va aguantar un
munt de talossos que no volien es-
tudiar...! Perquè, en el fons, estu-
diar no ens agradava, ens vam
oblidar de construir la cultura.

Així ens va.

El més curiós és que ella fa
menys temps que jo que es dedi-
ca al teatre. María està comen-
çant mentre jo, en una altra pro-
fessió, ja estaria jubilat... això és
molt estrany. I tot i així ella ve
d’una altra saviesa...

Els actors no es jubilen.
El que jubila és la mort.

I vostè preferiria que l’aga-
fés treballant?
No!, no m’agradaria gens morir-
me en un escenari. Si pogués
triar ho tinc molt clar: dormint i
per sorpresa.

Jaime, el seu personatge, està
a l’atur. Les aparences li paren
una trampa. Quin lloc ocupa a la
seva vida els diners i el sexe?

En la meva? Un dia vam refor-
mar la casa, comprar un cotxe i
fer un viatge, sense necessitar-
ho, i ens van dir que ens compor-
tàvem com a bons ciutadans cre-
ant benefici econòmic fictici. Ens
van enganyar.

No som coresponsables d’a-
quest desastre?
Tots. Però fixi-s’hi, jo vaig perdre
molts contactes per ser “el pesat”
que demanava una factura. Des-
prés del tsunami hem vist el que
hi havia a sota. Se’n va l’aigua i
apareix un fangar! Estemcontem-
plant amb horror que no s’ha sos-
tingut res del que crèiem més
sòlid. Res a salvar. A partir d’ara,
si un vol votar que voti... però en

consciència, per després poder
exigir comptes.

I a Catalunya votar li sembla
pecat mortal o venial?
Proposar una votació que des-
prés –un ho sap– no valdrà per a
res em sembla un disbarat. Si no
és vinculant per què cony es vo-
ta? És una performance? D’a-
cord, en sóc partidari. I crec
profundament que un català in-
dependentista i un català no inde-
pendentista tenen dret a expres-
sar-se. En el fons el que sento és
enveja, perquè jo vull votar per
reformar la Constitució. Jo sóc
republicà i federalista.

On és el problema?
No tinc cap complex a anomenar

el meu país Espanya desvincu-
lant aquesta paraula del seu pas-
sat ranci. Després de tants anys
de dictadura, sisplau, cal tornar a
pintar! Reformin la Constitució.
I si hi haguéssim treballat tots
crec que aquesta performance no
s’hauria dut a terme. O anem a
viure a una altra casa... o la re-
construïm.

Però diu que no pot imaginar
Espanya sense Catalunya.
Perquè són la meva família, no et
fot! La meva vida sencera està
vinculada a Catalunya, he treba-
llat a més teatres a Barcelona que
aMadrid, els catalans –directors,
institucions– són tan importants
en la meva vida que puc conside-

NÚRIA ESCUR

l’entrevista

“El sexe senseamor jaemsembla
molt cansat, exigeix reinventar-se”
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ELPORC,
L’HOME
IELRAP
Apareix al local enrojo-
lat i nivi, somriure d’Au-
gust, ulls desiguals, aca-
bat de dutxar. “Jo la
dinyaré i continuaré en
deute amb el teatre”,
mussita Echanove, que
recorda que per inter-
pretar el seu mític
“porc” es va instal·lar
en una explotació de
Villanueva de Córdoba.
A observar el porc
ibèric. “El porquer
m’anava explicant... vigi-
la amb el garrí. Totes
les femelles de la cort
contra mi. Sap? Porc i
home són dues espècies
depredadores capaces
de destruir el nostre
hàbitat i deixar-lo com
si fos la lluna”. Els únics
animals capaços de des-
trossar el seu propi cam-
pament.
L’últim que li ha cui-

nat a la seva parella, la
Cuchi, és una minestra
de verdures impressio-
nant i uns cigrons amb
rap. Ell està entre els
fogons des dels 16 anys.
“Però allò de seduir al-
gú per l’estómac ja és
un mite ranci. I tot i
que jo, certament, no
podria viure amb algú
que no sabés valorar
l’esforç que hi ha darre-
re la gastronomia... crec
que a una dona, real-
ment, se la conquista
pel sentit de l’humor”.

H
i ha paraules que
es colen en els con-
gressos i en les car-
tes de tots els res-

taurants. Com huitlacoche,
nom d’un fong del blat de mo-
ro que s’utilitza en la cuiname-
xicana. En el FòrumGastronò-
mic ens han recordat aquesta
setmana que Mèxic està de ra-
biosa actualitat. Tant, que més
d’un gastrònom no ha marxat
de la ciutat sense abans tastar
els plats de Joan Bagur a Oaxa-
ca i aquest món de tacos i mo-
lesque tan bé recrea PacoMén-
dez a Niño Viejo i Hoja Santa,
els nous locals d’Albert Adrià.
No només en ells s’utilitzen

ingredients com el huitlaco-
che. Hem vist a les receptes de
molts dels xefs que han passat
pel Fòrum aquest blat de moro
florit que abans es llançava als
porcs. Com hem vist a la mo-
desta garrofa fer-se un lloc a
l’escenari. Els xefs estan atents
al seu entorn i als sabors que
capturen en els viatges. Reco-
neixen que els interessa el pro-

per i el remot, que de vegades
recobra interès en observar-ho
amb la sorpresa del turista. El
car i el barat. El lleig i el bonic.
I que, més enllà dels ingre-
dients, i de la recerca sigil·losa
d’alguna tècnica o artefactemà-
gic, continuen fascinats pels
dissenys de vaixelles –que exò-
tic resulta un plat blanc so-
per–, i per aquests motllos de
silicona amb què esculpeixen
minúscules delícies.
A l’exitós Celler de Can Ro-

ca han creat plantilles per es-
tampar a partir de salses, des
d’un calendari maia a la pell
d’un verat. No els càpiga dubte
que arrasaran la pròxima tem-
porada i les faran servir a totes
les cuines. Són les tendències.
Aquestes que inspiren tants
restaurants de cuina creativa
que per a alguns s’han tornat
espais virtuals que es miren i
no es toquen. Hi ha qui propo-
sa, per tornar-los a la realitat,
trepitjar-losmés sovint i no no-
més revisitar-los des de la cadi-
ra d’un auditori.

Atractiu bar à vins. El
Le Clown és un bistrot
d’ambient informal i
cuina minúscula, que
porta l’equip del també
parisenc Saturne. Un
espai on elaboren plats
saborosos i interessan-
tíssims. Recomano es-
pecialment unes talla-
rines fetes amb api i
cranc i els deliciosos
lletons de vedella, sim-
plement daurats i acom-
panyats amb una delica-
da crema de carabassa
i salsa de rostit. Oferei-
xen postres boníssimes.

sanatori del Rosario, el 1961
KIM MANRESA

rar-me “un fill del Lliure”. Les
persones que més m’han influït
en la meva formació teatral són,
per aquest ordre: Lluís Pasqual,
Fabià Puigserver, Frederic Amat,
LluísHomar, Anna Lizaran... Co-
llons!Hededicat sismesos a estu-
diar el català, el parlo, el llegeixo
i l’escric –com puc, esclar–. He
passatmolt temps aquí, hotels, ca-
ses d’amics... quan vinc jo no vaig
a l’estranger! Així que em limita-
ré a observar amb molt respecte.

No li sembla que Cuéntame
és una versió excessivament
edulcorada del que va passar
durant anys a Espanya?
L’èxit de Cuéntame és que als de
dretes els sembla d’esquerres i
als d’esquerres els sembla de dre-
tes. Ningú no està content.

A quina reflexió li dóna peu
la gestió del PP a Madrid?
Que Madrid és una gran ciutat
perquè aguantar el que aguanta...
això sí que és una prova d’estrès.
Quina gent més bona! Una alcal-
dessa que ni ha estat elegida pels
ciutadans. Jo no vull faltar-li al
respecte a Ana Botella, el que vull
és que deixi l’alcaldia! Però fi-
xi-s’hi: els candidats de l’esquer-
ra per a l’alcaldia i la comunitat
deMadrid són sempre els pitjors!

En l’àmbit cultural espera

alguna mena de miracle?
No crec que puguin fer res pitjor
del que ja han fet en destruir-la i
desmembrar-la.

Té dues virtuts que no tot-
hom sap. Una, cantar –recor-
dem la seva gira amb Ana Be-
lén, etcètera...– i una altra, el
ball. Li van donar matrícula
d’honor.
Allò sí que va ser increïble, per-
què jo per ballar m’he de beure
una ampolla de vi. Però a l’Escola

d’ArtDramàtic, la catedràtica, du-
ríssima, flipava amb mi: “Sembla
mentida, tan gras com ets, quina
flexibilitat!”.

Però el van suspendre en in-
terpretació.
Perquè jo era molt fanfarró, no
anava a classe, em creia qui sap
què per treballar amb Adolfo
Marsillach. Tenien raó, jo ara sus-
pendria aquell Juan Echanove.

Molts vincles religiosos en la
seva biografia. Començant per
aquell col·legi dels Hermanos
Menesianos a qui deu la seva in-
troducció al teatre.
Quan vaig néixer, el 1961, aquest
país estava ple de monges. I els
Hermanos Menesianos eren una
ordre de no capellans, germans
en la fe cristiana. A més de con-
trolar 2.000 alumnes amb dis-
ciplina i unes hòsties com me-
lons –ara els entenc– et deixaven
triar: esport o teatre.

Va interpretar Franco i un
porc. Què va ser més difícil?
Elmeu porc. Era una caiguda lliu-
re en la depressió i la tristesa, el
sacrifici, l’esquarterament, una
paràbola tan intensa del dolor...
Als tres anys d’estrenar-la el seu
autor es va engegar un tret en
una habitació de París.

Vostè s’hi va deixar la pell, li-
teralment, en aquest paper.
Commés patia en escenamés ne-
cessitat tenia de seguir. Va ser
una cosa brutal, com no he sentit
enma vida. Jo no sé fingir. Lame-
va tècnica és la veritat, no en co-
nec cap altra. Jo passava per un
moment terrible, personal, plo-
via tant sobre mullat que un dia
vaig dir “això s’ha acabat”. I ho
vaig deixar.

Expliqui’m “la rascada”.
Era elmoment quan el porc parla-
va de sexe –era castrat– i assolia
l’excitació sexual fregant la seva
esquena amb la paret. Jo la vaig
demanar amb relleu, allò empor-
tava al llindar de la impotència
absoluta de l’animal. Una nit em
vaig aixecar a l’hotel i en tornar
de la dutxa vaig veure els meus
llençols plens de sang. La meva
esquena era la d’un eccehomo.
Aquell dia em vaig escorxar viu,
un ensurt de collons.

Dels homes de la seva genera-
ció ha dit: “Tot comença amb
dues copes i un acudit masclis-
ta. I elles continuen sent les
que desparen la taula...”.
És que jo no tinc amics de la me-
va edat, la meva generació la vaig
escollir entre els meus mentors,
més grans: Juan Diego, Juan
Luis Galiardo. Vaig tenir la sort
que un dia em diguessin “asseu-
te amb nosaltres, nano”. Els hi
vaig etzibar: “Sóc un vell prema-
tur per culpa vostra”. Gent mera-
vellosa.Mentre els de lameva ge-
neració estaven en la movida, jo
era a Bocaccio ambMaría Asque-
rino. Em va preguntar abans i no
li vaig respondre, quin lloc ocupa
el sexe en la meva vida...

Sí, per discreció no ho he tor-
nat a preguntar.
L’hi diré: primordial. Sense sexe
no hi ha veritat. Però l’edat m’ha
fet creure, per força!, en l’amor.
En aquest moment de la meva vi-
da, el sexe sense amor ja em sem-
blamolt cansat, vulgar esport i, so-
bretot... exigeix reinventar-te, i
em costa tant intentar seduir algú
a qui oblidaré en dues hores, que
prefereixo abstenir-me’n.

Le Clown

114, Rue Amelot

Paris

Tel +33 1 43 55 87 35

VÍCTOR
QUINTINILLÀ

Una de les elaboracions de cuina mexicana en el Fòrum
MARTA PÉREZ / EFE

“Mentre els de la

meva generació
estaven en la ‘movida’
jo era a Bocaccio amb
María Asquerino”

Tendències

XEF DEL RESTAURANT
LLUERNA (SANTA COLOMA)

“Encarnar un porc va
ser una cosa brutal,
com no he sentit en
tota la meva vida;
jo no sé fingir”

el gust és meu
CRISTINA JOLONCH

una taula per a...


