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L’actor Juanjo Puigcorbé fa quaranta anys que es dedica al món de l’espectacle i ara es
presenta a les eleccions municipals amb ERC. En aquesta entrevista parla de com ha
canviat el país, la seva professió i la cultura al llarg d’aquest temps, i del seu compromís

● Una trajectòria professional de gairebé
quaranta anys ha fet de Juanjo Puigcorbé
un actor de gran popularitat i prestigi tant
en el cinema com en el teatre i la televisió,
en l’àmbit català i també a l’Estat espa-
nyol.

Quan va aparèixer la revista Presència
vostè tenia uns deu anys. Ja tenia clara
la seva vocació de dedicar-se al món de
l’espectacle?
No, encara no, això va venir quan vaig
acabar COU. A la universitat –vaig estu-
diar filosofia i lletres i després ciències físi-
ques– vaig formar part d’un grup de teatre
independent, partint d’una assignatura
optativa que era expressió dramàtica. I en
quatre anys ja vaig passar a professionalit-
zar-me com a actor, formant part del Tea-
tre Lliure, del Saló Diana... A la meva fa-
mília no hi havia cap tradició prèvia en el
món de la interpretació.

Entre el que es trobava algú que comen-
çava en aquest món quan ho va fer vos-
tè i algú que ho faci ara, hi ha moltes di-
ferències?
Evidentment, en quaranta anys han can-
viat moltíssimes coses. En aquell moment
es va ensorrar un règim i en va néixer un
de nou. Barcelona i la gent de la meva ge-
neració vam tenir un paper molt actiu en
aquest canvi. I el moment actual em re-
corda bastant aquells dies: també estem a
les portes d’un canvi de règim, és un mo-
ment molt esperançador. Avui en dia, la
gent que es vol dedicar a aquesta feina està
més formada que mai, però no hi ha feina.
Catalunya produeix molta gent de talent,
però és un país molt petit, hem de produir
per a tot el món, i això ho podrem fer si
construïm un estat independent.

Va començar a treballar en el món del
teatre en plena efervescència creativa
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“Dels moments de crisi
surt l’ofec, el crit”

del tardofranquisme i la Transició. Com
recorda aquells dies?
Tot allò em va coincidir amb l’adolescèn-
cia i la joventut, va ser una època fantàsti-
ca, irrepetible. Nosaltres veníem d’un
món tancat, i molta gent que havia marxat
va tornar, portant l’experiència i la saviesa
que havien adquirit en altres països. La vi-
da era al carrer.

No creu que a vegades es mitifica una
mica la creativitat associada als mo-
ments de repressió?
Bé, en els moments de crisi surt l’ofec, el
crit, i d’això només pot sortir quelcom
positiu pel que té de canvi, de revolta.

Va començar a treballar en el cinema
en pel·lícules de Francesc Bellmunt
com ‘L’orgia‘ i ‘Salut i força al canut‘.
Troba a faltar l’esperit àcrata d’aquells
treballs? Creu que ara la societat és
més conservadora?
Bellmunt venia de dirigir el documental

Canet Rock; aquell moment, cap al 1974,
quan hi va haver la vaga de transports, va
ser com el nostre Maig del 68 arribat amb
retard. Ara la societat és més conservado-
ra, però és lògic que això passi quan es
produeix un relleu generacional. Tots hem
evolucionat i hem canviat; de la mateixa
manera, a Catalunya, persones com jo que
érem federalistes ja hem deixat aquesta
pretensió per impossible.

En diferents moments de la seva trajec-
tòria ha manifestat el seu compromís
polític, però darrerament ha donat un
suport explícit a l’ANC i al moviment so-
biranista.
Jo havia estat delegat de l’espectacle de la
CNT, vicepresident de l’Associació d’Ac-
tors i Directors de Catalunya i vicepresi-
dent fundador de l’Aisge (societat de ges-
tió dels drets d’autor), algun cop havia do-
nat suport al PSC. I sí, ara he manifestat el
meu suport a l’ANC i a ERC, tot i que
continuo sent independent com sempre
he estat. He presentat diversos actes, he
donat suport a la Via Catalana...

Quines han estat les raons d’aquesta
definició?
Crec que és el que necessita ara Catalunya,
i que cal demanar que la gent es mobilitzi i
es defineixi. No podem estar amb els bra-
ços plegats, igual que no ho vam fer quan
jo era jove i acabava la dictadura.

Vostè viu a Madrid i hi ha treballat mol-
tíssim. Ha trobat a faltar el suport de
col·legues seus al dret a decidir?
No es defineixen, no tenen tota la infor-
mació i segurament no la volen tenir. Jo
entenc que tot el que passa aquí els arriba
deformadíssim i a més tenen un concepte
jacobí de l’Estat. No entenen què és el na-
cionalisme espanyol, i crec que hi ha molt
de deixadesa i comoditat de part seva: Ma-
drid xucla una quantitat de diners bestial
en l’àmbit cultural.Ju
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bé “Els anys setanta
van ser una època
irrepetible”

“El moment que
viu Catalunya és
esperançador”

50 ANYS, 50 ENTREVISTES
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Aquesta opció política tan cla-
ra té repercussions professio-
nals?
Per descomptat que sí; tot i que
no es fa explícit, et deixen d’ofe-
rir feines, però fan que sembli
un accident. Tot i que aquesta
no és l’única raó perquè passi.
Hi ha hagut una oligarquització
de la professió: en tres despatxos
decideixen qui treballa i qui no.
El cinema depèn de les televi-
sions i per tant els qui manen
són sempre els mateixos, és un
sistema piramidal. Això és un
reflex de la falta de democràcia
que hi ha a l’Estat, els centres de
poder són pocs i hem acabat
sent un dels països més desiguals
del món, amb un intent de defe-
nestrar la classe mitjana que té
conseqüències especialment
greus en el cas de Catalunya, on
sempre hi ha hagut una classe
mitjana emprenedora.

Creu que la relació del govern
del PP amb el món de la cultu-
ra és obertament hostil?
Absolutament. Els iots i el porno
estan gravats amb un IVA del
4% i la cultura i les necessitats
bàsiques, amb el 21%. I els in-
sults que constantment rep el
món del cinema de la caverna
mediàtica –en la qual participa
algun català, tot s’ha de dir– són
constants.

Creu que això neix arran del
”No a la guerra” de l’època de
José María Aznar?
Una part arrenca d’aquí, sí. Però
és que no els interessa la cultura
que neix de baix a dalt i que sigui
crítica. Per això van tancar l’ai-
xeta.

I com creu que hauria de ser la política
cultural en un estat català?
D’entrada hauria d’haver-hi una dotació
més gran per a la cultura, i també per a la
ciència. Hem de procurar que la nostra
cultura es distribueixi i s’exhibeixi arreu
del món. Que la gent vingui a veure espec-
tacles culturals i museus; Barcelona podria
quedar posicionadíssima. Tenim llenguat-
ges universals, com són la música i la dan-
sa, que ens cal que s’exportin, i ho hem de
fer aviat. I s’ha de potenciar la cultura po-
pular, que la cultura vagi de baix a dalt
com es feia abans de la Guerra Civil, quan
hi havia tants ateneus. La cultura ha de
sortir de la ciutadania.
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Una carrera
prolífica
Films com ara
‘Salsa rosa’, ‘Els
de davant’ i ‘El
amor perjudica
seriamente la sa-
lud”; muntatges
teatrals com ‘Lo-
renzaccio, Loren-
zaccio’, ‘Per un sí
i per un no’ i ‘Les
amistats perillo-
ses’, i sèries com
‘Pepe Carvalho’,
entre molts altres
treballs, han ci-
mentat la popula-
ritat de l’actor.

L’actor català Juanjo Puigcorbé, en
una recent fotografia d’estudi.
LLUÍS MALIBRAN

El PP sent una
hostilitat
absoluta cap al
món de la
cultura, no els
interessa que
sigui crítica i han
tancat l’aixeta

Donar suport al
dret a decidir té
unes clares
repercussions
professionals, tot
i que no són
explícites

● “Aquesta és una foto de quan vaig
fer la primera comunió”, una època –a
mitjan anys seixanta– en què Juanjo
Puigcorbé encara no sospitava que
acabaria dedicant-se a la interpreta-
ció. Com ell mateix explica en aques-
ta entrevista, en la seva família no hi
havia tradició professional relaciona-
da amb el món de la cultura i l’espec-
tacle, tot i que la seva germana “era
pianista”.

Una vocació sense
tradició familiar

Un petit Juanjo Puigcorbé


