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ENTREVISTA // FELE MARTÍNEZ, ACTOR 

Alacant, 1975
Presenta 'Sueños de un seductor' a Barcelona

"Pedro Almodóvar és la passió pura i dura" 

A dies de l'estrena de 'La mala educación', avui treu la vena còmica al Novedades

NÚRIA NAVARRO

Fele Martínez està a punt de ser carn de focus, d'alfombra vermella, de caçador d'autògraf. D'aquí a 15
dies s'estrena La mala educación, l'última d'Almodóvar, que coprotagonitza amb Gael García Bernal.
L'alacantí, per higiene mental i perquè li agrada la comèdia, fa teatre a Barcelona.

--¿Ja té les ulleres fumades?
--A mi les ulleres de sol grans m'agraden. Però no les utilitzo per dissuadir. No tinc per què.

--Ho tindrà. ¿No s'adona del que li ve a sobre?
--Tinc una sensació estranya, sí. Una espècie de vertigen. Però vaig acabar el rodatge de La mala
educación el 21 de setembre i el 23 ja assajava Sueños de un seductor. El teatre, i sobretot la comèdia,
que és una cosa que em moria per fer, em permet oblidar- me d'això que vindrà.

--No se n'oblidi gaire.
--La gent d'El Deseo, la productora d'Almodóvar, ja m'ha dit que em prepari pel que m'espera. I jo ho
intento, ¿eh? Fins i tot he parlat amb Javier Cámara...

--Pensi en positiu. Dones, viatges, minuts de televisió.
--¡Reees! Això de viatjar, si és en avió, és un pal. M'ho passo fatal. Diuen que l'Orfidal és una
meravella...

--Ha tingut molta sort.
--En vaig començar a tenir quan, de sobte, em va veure Alejandro (Ame- nábar) en aquell moment i en
aquell lloc. Però després hi ha el curro. La garantia per treballar és treballar durament en el moment en
què ho fas. En aquest país un nom no garanteix la taquilla.

--Ja ho entenc. ¿Què en va treure en net amb Amenábar?
--La meticulositat i la tranquil.litat en el dia a dia de rodatge. Em va donar seguretat. Hi havia molta
comunicació no verbal entre nosaltres.

--¿I de Julio Medem?
--La sensació que, amb ell, pots fer qualsevol cosa. Sóc un actor que necessita que li treguin coses de
dins. Com més m'espremen, més dono. I ho va saber fer.

--¿Què li sembla la pel.lícula de terror que li han muntat?
--Em fa ràbia que, sense conèixer-lo, se'l jutgi. Les vegades que he parlat amb ell sobre Euskadi sempre
ho ha fet amb imparcialitat. I crec que a la pel.lícula no pren posició.

--Tornem a Almodóvar.
--¡És la passió pura i dura! I aconsegueix transmetre-la en tot moment. Ha sigut un treball duríssim, des
del punt de vista físic i intel.lectual...
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--¿Físic?
--Gael i jo vam haver d'estar més de dos mesos anant al gimnàs, amb dietes, mogudes... Ja ho veurà,
¡tinc una figureta...! Quan em vaig veure em vaig dir: "No seré així en la punyetera vida..." I em va
aportar un rictus a la cara i una mirada que no tinc.

--¿És un Lars von Trier a la manxega?
--Jo m'ho vaig passar malament, però per mi mateix. Recordo que, després dels dos primers dies de
rodatge, estava fatal, fatal, fatal. Arribava a casa i em menjava el cap. Pensava: "¡Que malament que ho
he fet! ¡Em farà fora!" Però em va cridar i em va dir: "Fele, que ja ho tens, que només s'hi ha de posar
canya".

--¿Insegur?
--¡Jo sóc el pitjor per mi mateix! Em jugo males passades. També em va passar amb Julio (Medem) a
l'inici de Los amantes del Círculo Polar. Me'n vaig anar a l'hotel dient: "Quina cagada". Va haver de dir-
me que era ell qui m'ho havia de dir, no jo.

--Potser per això li donen sempre papers torturats.
--¡Doncs jo tinc una inexplorada vena còmica! La frase que més m'han repetit els amics és: "Fele, fes-
nos riure". I jo, a fer el ximple... Ara, al Novedades, tinc l'oportunitat d'estar en el meu element.

--Miri que aquest és un país governat pel tripartit...
--A mi l'únic que em preocupa és que la gent no rigui al teatre.

--¿Qui és millor còmic? ¿Fele Martínez o Federico Trillo?
--La cosa de Fele Martínez és la comèdia, mentre que la de Federico Trillo és l'esperpent. Tot el que diu
resulta grotesc, com si fos davant dels miralls del callejón del Gato...

--¿És un animal polític, vostè?
--Sóc un animal conscient. Jo el que no aguanto és la diferència de classes. Em sembla salvatge
l'esglaó que hi ha entre la classe mitjana i l'altíssima. El repartiment no està ben fet.

--Almenys actuar és canviar de vida.
--És reinterpretar-la. És poder estar en llocs on mai hauria estat. Sentir coses que mai hauria sentit. És
una oportunitat que no tindria si treba- llés en un despatx.

--Curiositat. ¿Quin capritx s'ha donat amb el sou d'Almodóvar?
--Un ordinador. ¡El gran capritx!
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