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L’actor, que ara està representant Prendre partit, vol que l’espectador es commogui, que es pregunti i reflexioni

JOSEPMARIAPOU ACTOR

V
iu entre llibres i
col·leccions de músi-
ca i cinema. Tot orde-
nat, classificat i sense
espai per convidats.

Impol·lut, amb decoració clàssica
anglesa i el color bordeus com a
predominant. A la seva butaca,
sembla un noble envoltat de tot
allò que li ha ensenyat alguna cosa
i sap de moltes coses. A les parets,
quadres i dibuixos de patis de buta-
ques. Poques fotografies seves i
una de gran al traster. Només qua-
tre de les dotzenes de premis a la
vista. La resta, en una altra estan-
ça. Tot indica que no és vanitós.
Fill d’una família de classe mitjana
que anava al teatre aMollet del Va-
llès, va conèixer l’estretor de la
postguerra en una casa plena de lli-
bres. Considerat un clàssic del tea-
tre, el cinema i la televisió, Josep
Maria Pou compleix setanta anys i
viu i dorm pensant en el teatre. A
prop de casa seva hi ha el que
dirigeix i on està representant
Prendre partit.

Així que ara toca prendre
partit?
Més que mai a causa d’aquests go-
verns que han demostrat un
menyspreu total a l’art i la cultura
castigant el teatre.He escollitPren-

dre partit per dir en veu alta la se-
va defensa de l’art i la seva de-
núncia de la manipulació des de la
política. És una lluita per no ser
manipulat, ni temptat ni servil.
Cada nit dic davant més de cinc-
centes persones: “Els éssers hu-
mans són lliures en tots els llocs on
s’interpreta Wagner i Beethoven.
La música ens porta a regions on
els torturadors, ignorants i assas-
sins no poden fer mal”.

Com veu la situació?
Una vergonya. Amb el 21% de
l’IVA s’han esgotat els arguments i

cal reivindicar allò obvi. Per això
es tornen tants premis. El pressu-
post de cultura de la Generalitat
també és El més petit de tots, El
Patufet dels pressupostos. Cal
reivindicar l’art i la cultura pel
poble, no es pot viure sense ells ni
dependre de la política i dels
governs. Que sigui la societat civil
la que la protegeixi.

Per què el seu teatre agrada
tant?
Perquè va dirigit al gran públic i
l’entén tothom. Amb unmàxim ni-
vell de qualitat i lluminós, aconse-
gueix que l’espectador en surti
commogut, no indiferent, que es
pregunti coses i reflexioni.

I vostè omplint l’escenari.
Si alguna cosa he après en cinquan-
ta anys de teatre és a triar les obres
sense pensar en el meu lluïment,
sinó en el que m’agradaria veure
com a espectador. Són obres que
m’han impressionat i que el públic
vol i necessita. M’és igual el perso-
natge. Més enllà de l’èxit, em fa
feliç fer-les. I estic en el terç final
de la meva carrera.

Comença la retirada?
Fins als setanta anys no havia pen-
sat queme’n quedenmenys per en-
davant. El primer que vaig fer va
ser posar en en marxa els papers
de la jubilació. No pensant en reti-
rar-me, però sí en rebaixar el rit-
me de la feina. No he parat des que
vaig debutar i vull tornar al públic
i a l’ofici el que m’han donat. Ne-
cessito que vegin que tinc certa sin-
tonia amb el públic.

Qüestió d’olfacte?
Sí. Són obres arriscades que diuen
el que molta gent pensa. Encara
que s’estrenessin fa anys són molt
actuals. Tracten sobre l’educació
dels joves, o sobre els empresaris
que reestructuren empreses i aco-
miaden injustament una dona que
acaba en suïcidi... Són coses vi-
gents, com la crisi de valors i l’eco-
nòmica.

A l’hora d’escollir, per què no
mira cap al teatre centreeu-
ropeu?
Ja ho fan altres col·legues. La me-
vamirada ésmés saxona. Vaig des-
cobrir Nova York el 1973 i me’n
vaig enamorar. Em va semblar que
havia viscut allà tota la vida, en co-
neixia els carrers per les pel·lícu-
les i la literatura. Quan hi vaig és
com tornar a casa de visita. Puc
passar dies i hores a terrasses i ca-
fès sense parlar amb ningú. Amb
una cartellera de 400 espectacles
cada dia, hi ha de tot, i m’agrada
trobar noves experiències i nous
autors.

Tot i això, el seu estil ésmés de
Londres.
Vaig aLondres perquè lameva for-

JOAQUIM ROGLAN

l’entrevista

“La meva obra defensa
l’art i denuncia la seva
manipulació política;
és una lluita per no ser
ni temptat ni servil”

“Estrany, no: m’agrada
ser un ‘maverick’,
un inclassificable,
independent,
que va per lliure”

“Noespot
penjar teatre
a internet”



LA VANGUARDIA Dissabte, 13 desembre 2014 PROTAGONISTES DE LA SETMANA QUI 9

MILITAR,
MURRI I
POLICIA
Ha viscut més a Madrid
que a Barcelona. “L’exèr-
cit espanyol em va treu-
re de Barcelona i em
va portar a Madrid, em
va tocar fer dos anys de
mili a la Marina”. Vaig
intentar passar desaper-
cebut, “però feia 1,95
metres, i em posaven
el primer de la primera
fila”. Va jurar bandera a
Cartagena, “ja estava
representant teatre, per-
què si m’equivocava jo,
s’equivocaven els dos
mil que venien darrere”.
El van destinar a la se-
cretaria del Ministeri
de Marina. “El ministre
era Pedro Nieto An-
túnez, amic de Franco”.
El seu examen final

de la Real Escuela Supe-
rior de Arte Dramático
va tenir lloc al Teatro
Nacional María Guerre-
ro. “A l’escena d’un clàs-
sic vaig interpretar el
murri de Don Gil de las
calzas verdes, de Tirso.
La de teatre modern
va ser La noche de los
asesinos, de José Tria-
na”. José Luis Alonso
el va veure i el va con-
tractar com a titular del
María Guerrero. “I no
he deixat de treballar”.
La seva cara encara

és la d’aquell comissari
de la televisió que
“quan se t’acosta no
saps si et farà un petó
o rebràs una hòstia”.

M
entre la majoria
de veïns parla
del temps a l’as-
censor o pel bar-

ri, el metge l’assalten per ense-
nyar-li com de bonica que ha
quedat una cicatriu, per deta-
llar-li color i textura de vòmits
o defecacions o per demanar-li
que extregui el vidre que el
nen s’ha clavat al maleït peu,
que sagna a dojo. Ho recorda
com un trauma una criatura
l’escassa estatura de la qual va
esmorteir més d’una patacada
després d’un desmai.
Qui li havia de dir que el peri-

odista gastronòmic tampoc no
es deslliura de les urgències, ai-
xò sí, netes de sang. No només
les atén, sinó que les veu venir
i les té catalogades. Hi ha el
que et truca des d’un poble al
costat de Valladolid, et detalla
la ruta que té previst fer amb
cotxe i et demana que li reco-
manis uns quants restaurant
pel camí. Hi ha el que creu que
treballes en una central de re-
serves, d’aquests n’arriben un

parell cada dia i se’ls reconeix
tot just començar la frase: “Vo-
lia demanar-te un favor…”: el
que vol –il·lús!– és que l’ajudis
a aconseguir taula a El Celler
de Can Roca o al Tickets. Des-
prés hi ha el de l’aniversari:
“Recomana’m un lloc molt es-
pecial per al meu aniversari”.
D’aquests, que sempre aporten
pistes de preus i altres requi-
sits, hi ha dues classes, el que
et fa cas i aquell pel qual no val
la pena que t’esforcis. Quan li
preguntis, l’endemà, la respos-
ta serà invariable: “Al final
vam anar a un altre lloc”. Tam-
bé hi ha aquest que proves de
no atendre per segona vegada,
per mirar d’evitar el retret,
sempre en públic. “Per cert, el
lloc que em vas aconsellar, fa-
tal!”. I hi ha la urgència-urgèn-
cia. Com la que va fer que dis-
sabte gairebé no baixés a
temps de l’autobús, quan ja
amb un peu a l’escaleta vaig
sentir una veu: “Disculpa, vaig
als cinemes de Balmes, alguna
recomanació allà a la vora?”.

És un dels restaurants
amb més estil en què he
estat mai. Dispensen
una atenció exquisida al
client i cuiden cadascun
dels detalls al màxim. Es
tracta, sens dubte, d’una
experiència extraordinà-
ria, sobretot si poses
l’establiment en con-
text: Joël Robuchon ha
aconseguit crear la ca-
dena de restaurants de
luxe més gran del món
i després d’haver tingut
l’oportunitat de visitar-
ne alguns, em trec el
barret.

reflexioni
KIM MANRESA

mació és clàssica i molt anglesa.
M’agrada la cultura i la història
literària de la vella Anglaterra, la
dels Tudor, que ara es reivindica.
Els meus primers viatges van ser
a Oxford i a Cambridge. Sortit de
la Real Escuela Superior de Arte
Dramático, amb tanta tradició,
no sóc experimental. Però quan
hi vaig ingressar-hi no tenia clar
si em dedicaria al teatre, perquè
la meva vocació era la ràdio.

I la televisió el va fer cèlebre.
Vaig debutar per atzar el 1974
ambLasMeninas com a substitut
d’un actor accidentat. Després
vaig fer molts papers a Estudio 1
de TVE amb grans actors i obres
que no es feien als teatres però a
la tele les veia més gent. Va ser
l’escola que em portaria a Estació
d’enllaç, una de les primeres tele-
sèries de TV3, amb guionistes
com Jaume Cabré, que és un dels
grans escriptors catalans. Deien
que no funcionaria pel seu rea-
lisme social crític. Però Cata-
lunya s’hi va enganxar i va durar
cinc anys.

Per què li va donar tanta fa-
ma Policías?
Perquè era un comissari amb
autoritat, recte, honest, exigent,
digne, amb certa antipatia i dis-
tància, hermètic i que no deixava
veure les emocions.

Quines emocions li queden

com a fundador del Teatre Na-
cional de Catalunya?
Una experiència molt enriquido-
ra i dolorosa. Em va agradar que
Flotats comptés amb mi, m’agra-
dava el concepte, el projecte i hi
creia. El vam inaugurar amb Àn-
gels a Amèrica i va ser conflictiva.
Homosexuals i tant de realisme
social no van agradar al conseller
de Cultura ni al govern, que hau-
rien preferit un clàssic català. La
segona va ser L’auca del senyor
Esteve, de Rusiñol. Flotats va llui-
tar per la seva independència per-
què va ser un cas clar de volerma-
nipular l’artista i el director. Vaig
viure les tensions d’un gran nucli
de la professió que va veure el
TNC com una capelleta d’amics
amenaçadora. Després s’ha de-
mostrat que no era una capelleta.

Un repàs a la seva biografia
el situa sempre entre grans ac-
tors i directors.
He tingut una sort immensa sen-
se buscar-la. No sóc de capelletes
ni de passadissos, faig lameva fei-
na, i a casa a descansar. Quan
vaig al teatre pago i no accepto in-
vitacions; vull ajudar el teatre.

Li deuen dir “estrany”.
M’agrada més la paraula mave-
rick, un inclassificable, indepen-
dent, que no pertany a famílies i
va per lliure. Això m’ha permès
escollir i no fer res per obligació
o necessitat. Dono gràcies per
aquesta fortuna. No puc dir que
ho hagi passat malament en els
inicis. Els joves d’ara ho tenen
més difícil i per això els ajudo.

No toca les noves tecnolo-
gies?
Demano disculpes perquè elmeu
web no està actualitzat des de fa
vuit anys. Actualitzar-lo i alimen-
tar-lo amb experiències i docu-
mentació m’il·lusiona, perquè el
que en conservo seria una petita
història delmeu ofici. Però reque-
reix temps i no he de passar tan-
tes hores en escenaris i platós.
Per això em pot ser útil una jubi-
lació gradual.

Té aire de solitari.
Sí, perquè l’ofici de viure de cara
a l’espectador consisteix en exhi-
bir-te. Visc i viatjo sol perquè
amb la solitud treballo i creixo.
Només allò que s’ha creat en so-
litud es pot contrastar i modi-
ficar amb el que et diuen els al-
tres. Sóc feliç assegut al pati de
butaques del teatre buit en la soli-
tud de la nit.

Hi ha qui no ho aguanta.
Diuen que s’avorreixen. No en-
tenc que el cervell pugui quedar
en encefalograma pla. No sé com
aconseguir-ho. Després de la fei-
na, em tanco a casa, llegeixo omi-
ro la tele. Després, tanco els ulls i
és com si el meu cervell hagués
gravat les imatges de la funció
que acabo de fer. Llavors ho re-
passo tot i m’adormo amb aques-
ta pel·lícula.

Va somiar en arribar a ser un
actor tan reconegut?
Quan vaig decidir ser actor era
de teatre, no de cinema ni de tele-
visió, que eren comefectes secun-
daris. La tele es nodria de gent
del teatre, ara els joves preferei-
xen debutar a la tele. No em sem-
bla equivocat ni un demèrit.

Sempre s’acaba parlant de la
crisi del teatre.
Sí, però no. El teatre és l’únic que
s’ha salvat de la pirateria perquè
no es pot penjar a internet.

L’Atelier de Joel Robuchon
3799 Las Vegas Boulevard
South, Las Vegas, NV 89101
Tel. 702-891-7358
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Molta gent demana consells d’urgència per triar restaurant
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Urgències...

CUINERA DEL RESTAURANT
LA FINCA (ELX)

el gust és meu
CRISTINA JOLONCH

una taula per a...


