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"La paraula torna al teatre després d'una època visual" 

L'actor dirigeix 'Hysteria', obra que s'estrenarà el 14 de setembre al Teatre Victòria

CRISTINA SAVALL

Camina i parla com si el temps transcorregués a càmera lenta. Mira. Encén un cigarro. Allarga silencis.
Medita. John Malkovich interpreta el seu propi personatge. Entre pauses, teixeix una teranyina amb què
atrapa els que l'envolten. No té pressa. Només una petició: no parlar de política.

--¿A què ha renunciat per emprendre una gira teatral?
--Per descomptat, tenia altres propostes, però m'alegro de ser aquí preparant l'estrena d'Hysteria. Sóc
afortunat. No em veig obligat a fer coses que no vull fer.

--¿Triar un bon paper és sort, saviesa o intuïció?
--Sort. Si només hagués acceptat els projectes que intuïa bons, hauria treballat cinc o sis vegades.

--¿Què té el llibret de Johnson?
--M'agrada com està explicada la història, que és densa i molt trista a vegades, tot i que resulta
divertida.

--¿El teatre és per fer pensar?
--He vist aquesta obra milers de vegades i sempre em fa rumiar sobre alguna cosa. El cine és primitiu,
potser ens fa somiar, però no ens fa pensar gaire. El teatre és tridimensional, i el cine, massa pla.

--És una obra en què Freud, l'interpretador de somnis, somia. ¿És un joc de dobles miralls?
--A vegades, triples o quàdruples. És una obra complicada d'activar.

--¿És un home de teatre?
--He crescut amb el teatre. Sempre dic que al fer cine em sento com un pianista tocant el saxofon.
D'acord, segueix sent música, ets un músic, però aquest no és realment el teu instrument.

--A vostè el que li agrada és dirigir l'orquestra. ¿Com porta l'adaptació de la novel.la d'Ernesto
Sábato Sobre héroes y tumbas?
--Estic treballant en el guió. Està resultant tan difícil com em pensava.

--¿Què n'espera d'un actor?
--Que estiguem d'acord en la manera de fer una cosa viva cada nit.

--Acaba de rodar El llibertí.
--Ja havia representat aquesta obra a Chicago. Johnny Depp encarna el personatge que jo feia en
escena i jo hi interpreto un paper menor. Tam- bé tinc un altre petit paper a Art School Confidential, que
parla d'un grup de cretins que estudien en una escola de Belles Arts, als EUA. És una comèdia cruel.

--¿Cap a on va el teatre?
--Fa dos mil anys que agonitza, així que, per descomptat, canviarà, tot i que no serà mai tan modern
com el cine. Ara el teatre està en una posició envejable respecte al cine: té més temps per filtrar les
modes. Les arts escèniques s'estan reinventant. Després d'una època purament visual, torna la paraula.
El teatre és com la meva àvia: li agrada estar malalta perquè la cuidin.
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--¿Per què no ha fet mai un Shakespeare?
--Potser perquè el veig com si s'hagués de deixar als anglesos, però pot ser que produeixi una pel.lícula
sobre Hamlet a Texas.

--¿Ha rebut alguna oferta d'algun director de cine espanyol?
--Almodóvar em va trucar per actuar a La mala educación. Després em va dir: "Ho sento, ha de ser un
actor espanyol". Li vaig donar les gràcies.

--¿Quin és el seu pròxim rodatge?
--Un altre film amb Raúl Ruiz. Es rodarà a Viena. És sobre Gustav Klimt.

--¿Fins a quin punt s'arrisca vostè?
--No considero que aquest negoci sigui arriscat. Ningú ha intentat matar-me per interpretar un dolent i,
encara que el film sigui terrible, a la gent li acostuma a agradar molt.

--¿De què se sent satisfet?
--De Les amistats perilloses.

--¿Creu en el destí, en la sort?
--Sí. Si quan vaig produir El turista accidental algú m'hagués dit "Dirigiràs a Barcelona una obra d'un
autor anglès, de producció francesa, en espanyol, sobre una trobada entre Freud i Dalí", li hauria
recomanat un psiquiatre. Així que em prenc la vida tal com ve.

John Malkovich, dijous passat, a l'escenari del Teatre Victòria, on dirigeix
els assajos d'Hysteria.
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