
GENT DT

^ Ha rebut el premi Ciutat de Bar
celona 2014 de Teatre pel seu tre
ball a espectacles tan diferents
com “L'encarregat”. “Vells temps-”, 
“Cels”, “Cambó/Companys” i "Els 
feréstecs”. Un any rodó?
Sí. Va donar per a molt, tot i que 

^ moltes d'aquestes obres eren re 
posicions. "Cambó/Companys" 
són dos monòlegs amb què vaig 
debutar fa 26 anys.

Què fa ara?
Fstic rodant una pel·lícula per a la 
televisió que curiosament tracta 
sobre els 10 ültims dies del presi
dent Companys. I d’aquí un mes 
faré ‘‘Incendis” a la Biblioteca de 
Catalunya.

Quan comença la seva vocació?
De petit m’agradava imitar i ani
mar el personal; tant a casa com a 
l’escola. Admirava molt aquesta 
feina perquè pots representar co
ses que la quotidianitat no et per
met. A vegades et toquen papers 

„ amb què és fàcil identificar-se, 
però l’atractiu màxim és encarnar 
altres jo ben diferents. Hi ha per
sonatges que al principi et sem
blen molt diferents a tu i quan aca
bes de fer-los veus que tenen co
ses teves també. És una de les co
ses que més m’agraden d’aquesta 
feina. L’altra és que sempre m’han 
entusiasmat les arts i volia una 
professió que tingués a veure amb 
tot això.

Prefereix el teatre al cine o la tele?
M’he dedicat molt al teatre i és el 
món que més conec. A la tele he

• • fet sèries còmiques, però pocs dra- 
.; màtics. De cine, no n'he fet gens;

aquesta pel·lícula és una oportu
nitat per desenvolupar el registre 
dramàtic en el camp de la imatge.

Què U agrada més fer riure o fer 
*■ plorar?

Per a mi l'ideal és poder alternar 
contínuament el registre còmic ; 
el dramàtic. En els meus 27 anys 
de carrera he mirat de fer el mà
xim de registres possibles, però 
per casualitats de la vida m’ha to
cat fer més comèdia.

És agraït fer comèdia?
* Sí. I més complicat que fer drama. 

En la comèdia hi ha una precisió 
matemàtica en els tempos: si ba
des un segon de més. el públic no 
riu. En l’humor saps de seguida si 
funciona o no: la resposta del pú
blic és immediata. En el drama 
pots tenir un pressentiment, però 
no és tan fàcil veure-ho.

És complicat viure del teatre?
Sí. S’ha de treballar moll. A mi per
sonalment hi ha una cosa que 
se'm fa molt feixuga: la pluriocu
pació. M’agradaria que un dia el 
respecte per aquesta feina perme
tés que els actors poguessin fer 
només una cosa. A nivell de con
centració seria molt desitjable. La 
pluriocupació massa temps és ex
tenuant. El millor és tenir feina 

-ï continuada, però que vingui en
cadenada, no superposada.

«El teatre no pot ser 
per a quatre gats»
fill de sant pere. Va créixer a tocar de les esglésies de Sant Pere 
-“era trastoquen”, confessa- i, tot i que ara viu a Sant Cugat, 
guarda un record fantàstic de la seva ciutat. “Terrassa va néixer 
maca -diu. És puntal dels dos estils arquitectònics catalans més 
universals: el romànic i el Modernisme.” Defensor a ultrança del 
gran Lluís Muncunill, el parc de Sant Jordi és el seu racó favorit.
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En aquest país els premis, els elo
gis i les bones crítiques no signifi
quen res. En altres llocs del món 
la reputació i l'estatus són molt 
importants, aquí no tant. Aquí el 
tren no et porta; l'has de tibar tu. 
No vull ser fatalista, però sempre 
has de comptar que demà mateix 
et pot faltar la feina.

Quina angoixa...
No. Si has de patir molt, plega, lo 
fa molts anys que he après a viure 
amb aquesta feina. Sé que costa 
molt viure del teatre, però jo ho he 
triat. Ho tinc assumit.

La gent va més o menys al teatre?
La gent va al teatre, però el tipus 
de públic ha canviat. Fa 20 anys 
era més exigent. Amb la crisi hi ha 
un cert conformisme: les persones 
volen anar al teatre per distreure's 
i em sembla magnífic perquè el te
atre ha de ser una cosa distreta, 
però...

La televisió ha fet molt mal?
No. La tele ha donat a conèixer 
una sèrie de gent i ha fet un gran 
bé perquè ha portat molt públic al 
teatre, però després passa que l’es
pectador s’identifica tant amb 
aquell actor que només va al tea
tre a veure allò. 1 entre tots hem de 
diferenciar el que toca en cada 
moment. Abans quan anaves al 
cine o al teatre feies un viatge cap 
a la ficció i ho sabies. Ara com que 
la tele ha entrat fins a la cuina de 
casa, costa més prendre distància.

1 doncs?
La gent va al teatre però demana 
massa una sèrie de coses; la comè
dia o el musical són imprescindi
bles, però l’oferta hauria de ser 
més variada com passa a altres 
llocs del món. Un autor que aquí 
considerem críptic com Harold 
Pinter. a Londres el presenten com 
a hilarant. 1 és que el teatre culte 
s’ha de fer amb frescor. La comè
dia i el musical s’han de fer serio
sament i el teaire culte s’ha de fer 
perquè arribi a l’espectador. No 
pot ser críptic; l’ha de poder en
tendre i disfrutar tothom. Perquè 
el teatre no pot ser per a quatre 
gats. Si has de fer teatre per a qua
tre iniciats, millor que el facis a 
casa teva En altres disciplines pot
ser això té un sentit, però en el te
atre segur que no.

La seva dona, Miriam Alemany, 
també és actriu i a vegades com
parteixen escenari. Què tal els va?
En el nostre cas és molt íàcil per
què la Miriam és una actriu mera
vellosa i entrem en la ficció amb 
molta facilitat. Ens oblidem auto
màticament que vivim junts.

Què fa quan no fa teatre?
M’agrada moll viatjar i anar d’ex
cursió. Si tingués diners m’encan
taria passar-me mesos voltant pel 
món.

On va d’excursió?
Depèn del temps que tingui. Si no 
en tinc gaire aquí tenim una mun
tanya meravellosa: el massís de 
Sant Llorenç.Els premis ajuden?
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