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«Em fa trempar un bon llibre,
i em destrempen els polítics»

Entrevista Francesc Orella
ACTOR. HA PROTAGONITZAT LA SÈRIE «MERLÍ»

L’actor Francesc Orella
(Barcelona, 1957) ha triomfat
amb la sèrie «Merlí» interpretant
un professor de filosofia.

Qui és Francesc Orella?
Sóc un actor que he tingut la sort

de poder treballar en la meva voca-
ció. I no m’ha anat malament. 

Quin és l’origen de la seva passió
per l’actuació?

De petit ja vaig descobrir que te-
nia traça per fer comèdia, per dir
mentides quan em renyaven. I les
primeres experiències en públic van
ser amb el meu germà, imitant els
germans Calatrava.

Quin tipus d’alumne era?
Era a la mitjana. M’anaven més bé

les assignatures humanistes que les
científiques. Era divertit, feia riure
bastant, imitant els professors. 

Com seria el mestre ideal?
Ha de tenir paciència, molta en-

trega i sobretot ser bon psicòleg.
Pel que m’expliquen companys mes-
tres, s’ha de tenir molta capacitat
d’empatia amb els alumnes, per
despertar la seva curiositat. És una
professió molt important. La sèrie ha
revaloritzat la feina dels mestres, i els
admiro profundament.

Qui ha estat el seu millor mestre?
Recordo, com a mestre de filoso-

fia, Joan Gonyalons, pare d’Àngels
Gonyalons. Era entranyable, amb
una forma atractiva de fer raonar els
alumnes. Al COU, al col·legi Jaume
Bofill, dos professors em van marcar,
Marcel Gabarró, d’història, que ens
portava fotocòpies d’un llibre
prohibit; i Lluís Busquets,
de llengua espanyola,
que em va fer agafar
afició pel cinema,
amb un cinefòrum. I
dels Escolapis recor-
do amb afecte el pa-
dre Paco, únic fill
baró de Martínez So-
ria, i un tipus peculiar.

Merlí, desconcertant i
imprevisible, triomfa perquè
destaca en un món en què domina
el políticament correcte?

La sèrie té diverses claus. Sí que el
Merlí diu el que pensa, és irònic, pro-
vocador, però també té molts de-
fectes. Ara, és un professor que s’im-
plica en els problemes dels adoles-
cents. I per això la gent hi empatit-
za, perquè a vegades el sistema dóna
l’esquena als problemes privats. I
això ha fomentat que s’ajuntessin pa-

res i fills al sofà i que parlessin. Ha es-
tat un gran encert. 

Si no ho veu, no s’ho creu?
No saps mai con respondrà el

públic. Quan treballàvem, tots crè-
iem en els guions. I el resultat ha es-
tat més potent del que esperàvem.

Com es mesura l’èxit? L’ha asso-
lit?

Per a un artista, l’èxit és poder tre-
ballar en el que t’agrada. I si llavors

tens l’oportunitat de treballar
molt i fer molts personatges

en projectes que tenen
valor artístic, encara és
millor. L’èxit no és la
popularitat, o la fama,
que és efímera.

Què ha après amb
Merlí?

Moltes coses. M’ha
agradat molt treballar

amb actors joves, m’han do-
nat molta canya. I en escenes més

delicades els he donat consells. Ha
estat un ping-pong fantàstic. I el
personatge me’l sento proper, per-
què té trets que s’apropen als meus.

Aristòtil feia classe als peripatè-
tics mentre passejaven. Camina
mentre llegeix?

Camino una mica mentre llegei-
xo guions a casa, o rego les plantes.
M’he de moure, perquè entren d’u-
na altra manera. 

Què el fa trempar?
Una bona pel·li, un bon llibre, si-

tuacions d’excitació emocional i in-
tel·lectual, les innovacions, tot i que
la tecnologia em supera... Però tam-
bé em destrempa, i m’indigna, cau-
re en els mateixos errors, els polítics
que tenim, com es va enrere en
moltes coses...

Sexe, amb amor o sense?
Depèn del moment. Amb amor és

desitjable i ideal. Sense amor és
com una gimnàstica dels sentits.

Sempre atrauen més els dolents?
N’he fet uns quants, i són divertits

de fer, perquè treus la mala llet, la
part sàdica que tots tenim.

El seu filòsof de capçalera?
Per a algunes coses uns, per a d’al-

tres, uns altres. Posats a triar, Nietzs-
che, Epicur, Sòcrates, Montaigne.

On es fa més filosofia, a la uni-
versitat o al bar?

Ha, ha, ha. Potser al bar. És filo-
sofia popular.

Cap on va? 
Diumenge vaig acabar Falstaff,

al teatre Akadèmia, i ha anat molt bé.
Ara començo el rodatge, a Navarra i
a Madrid, d’El guardián invisible, pri-
mera part de la trilogia de novel·les
negres de Dolores Redondo. Al maig
iniciarem la segona temporada de
Merlí. I ja a la tardor farem Art, amb
Pere Arquillué i Lluís Villanueva. 
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«La sèrie 
ha revaloritzat la

feina dels mestres,
a qui admiro. Han
de tenir capacitat
d’empatia amb els

alumnes»

El cicle «Pessics de vida»
convida avui a conversar
Francesc Orella, el protago-
nista de la sèrie «Merlí», amb
Xavier Valls, professor de Fi-
losofia de l’institut Pius Font
i Quer de Manresa. Serà a les
8 del vespre a la sala d’actes
del Casino. El controvertit
personatge de Merlí ha posat
el focus sobre la filosofia, que
a Manresa té el seu propi cicle
de reflexió, «Pessics de vida»,
i també un club de lectura.

L’actor i el pro-
fessor, dues

professions

que diuen que tenen força
punts de contacte, estaran
avui cara a cara per parlar de
la vida. I se suposa que ho fa-
ran amb filosofia. A banda de
parlar del personatge de fic-
ció, també repassaran la tra-
jectòria personal i professio-
nal de l’actor. Abans, però,
Regió7 ha confrontat amb un
mateix qüestionari dues per-
sones d’una mateixa genera-
ció.

El cicle «Pessics de vida»  és
un espai de conversa amb
personalitats destacades del
país que organitzen conjun-
tament l’Ajuntament de Man-

resa i la demarcació de la
Catalunya Central

del Col·legi de Pe-
riodistes.
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Què és la
filosofia?

L’actor de «Merlí» i el professor
del Pius conversen avui a Manresa



