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Escenari|s

“Els actors a ‘Art’
també som creadors”

una trobada amb Josep Maria Pou i Francesc Orella, actors

NURIACUADRADO
Tots dos estan d’acord que el primer
sentiment que passa per la cara d’en
Marcquanveu la telaenblancqueel
seu amic ha comprat creient que és
unaobrad’artésl’estupor. JosepMa
ria Pou comenta que després aquest
estupor es converteix en sorpresa. I
Francesc Orella apunta que després
arriba la incredulitat. I la segueix
l’emprenyament. I la indignació. I la
incapacitat perdonaruna resposta. I
la impossibilitat de dirli a l’amic la
veritat. A tots dos els ha passat igual.
Totsdoshohaninterpretatde lama
teixamanera.Ambelsmateixos ges
tos.Amb iguals sentiments. “Quanel
dia de l’estrena vaig veure com se
t’anava transformant la cara, emvaig
quedar sorprès”, li confessa Pou a
Orella. “Els gestos són aquests. Per
nassos. No pot ser cap altre”, li con
testaOrellaaPou.
Josep Maria Pou (1944) va ser

Marcos fa gairebé dues dècades. I
Francesc Orella (1957) és ara Marc.
Dos noms per al mateix personatge,
dos muntatges del mateix text: Art,
l’obraméscelebradade ladramatur
ga francesaYasminaReza.Peròmal
gratqueelssentimentssóniguals,ad
verteix Pou, “el muntatge actual és
diferent; seria terrible si s’assemblés
a un altre: cada director i cada terna
d’actorshihad’aportarelseupuntde
vista”.
JosepMariaPou, al costat deCar

los Hipólito i Josep Maria Flotats
–que va descobrir el text, se’n va
enamorar i el va dirigir–, formava
part de l’equip que va estrenarArt a
Espanya.Era l’any1998ielmuntatge
queesvapresentaral teatreMarqui
nadeMadridvaarribardosanysdes
présaBarcelona.Vaserunèxit.Ato
tes dues ciutats. Ara, Pou és director
del teatre Goya de Barcelona. I ha
programat una nova versió d’Art:
amb direcció de Miquel Górriz i un
triod’actorsqueescompletaambPe
re Arquillué i Lluís Villanueva. “Ar
quillué m’ho va proposar i no li vaig
poder dir que no: per la qualitat dels
actors, perquè Jordi Galceran ha fet
una traducció al català que trasllada

l’acció a Barcelona i perquèArt ja és
un clàssic contemporani”, explica
Pou.

Perquèel text, queesvaestrenaraPa
rís l’any 1994,ésunclàssic?
FRANCESC ORELLA. A partir del
debat sobre l’art contemporani, Yas
mina Reza va molt més enllà i parla
sobre amistat, sentiments, relacions
personals... i aquests són temes con
temporanis iuniversals.
JOSEPMARIAPOU. Ja havia escrit
Conversacionesenunentierro,untext
preciósquelihaviadirigitelseuamic
RomanPolanski, peròquanvaestre
narArtvaser labomba...
F.O. I això que la va escriure en
només sis setmanes i per encàrrec
per a tres amics actors que estaven a
l’atur.

És l’art només un pretext i no el tema
centralde l’obra?
J.M.P.Nonoméscrecqueésunpre
text, finsitotpensoqueaquellaanèc
dota, ladefer l’enzedavantd’unqua
dre, és el gran perill que haurà d’es
quivar el text i que el pot fer que
sembliantic.Eldebatsobre la inutili
tatde l’art, sobre la telaenblanc,s’es
tilavamés favinticincanysqueara,
almenys en elmónde la cultura. Ara
ésundebat inexistent.

munitat, que se’l tingui en compte i
quese’l respecti.
J.M.P. I crec que aquesta necessitat
de no estar sol està en la base que el
teatre continuï tenint públic, perquè
quan compres una butaca també es
tàs comprant companyia i la possibi
litatdecompartiremocionsambalgú
que ni coneixes ni, segurament, tor
naràs a veure... de riure amb ells i de
plorar amb ells. Quan surto d’una
funcióquem’haportatal setècel, em
vénen ganes d’abraçar l’espectador i
també de pujar a l’escenari i cardar
ambelsactors,defusionarm’hi...

YasminaRezavaseractriuabansquees
criptora, pot tenir alguna cosa a veure
ambelseuèxit?
J.M.P. Esclar, perquè els actors te
nimunsentitdelaparauladitaenveu
alta, sabemquehihaparaulesqueno
fa falta que es diguin perquè ja se so
breentenen.
F.O. Una cosa és escriure narrativa i
unaaltra,escriureperal teatre.
J.M.P. La paraula en veu alta no no
més té tres dimensions sinó que està
ditaperserrebuda.
F.O. La intencionalitat, els tempos,
els silencis... Tot això són coses que
l’actorhiposa.
J.M.P. Un paràgraf es pot substituir
per unamirada o un silenci. La Yas
mina coneix aquest valor i per això
lessevesrèpliquessóntanexactes.
F.O. No només importa el valor del
que es diu, també el del que no es
diu.
J.M.P. M’estic adonant que, encara
quecadaactorésdiferent,tenimtrets
comuns:totsdossomsanguinis...Ens
surtmoltbéfercarademalallet.
F.O.Éscertque,encaraqueenteatre
hem fet coses diferents, en audiovi
sual ens han encasellat per com do
nempercàmera.

Pou, que ara està rodant per tot Es
panya l’adaptació de La catedral del
mar, d’Ildefonso Falcones, va com
patibilitzar les funcions d’Art amb el
rodatge de la sèrie de televisió Poli
cías; Orella ho està fent amb l’èxit de
lasèrieMerlí.

Francesc Orella

“Més enllà del
debat sobre
l’art, l’obra parla
de qüestions
sempre presents:
l’empatia amb
l’altre, les rela
cions de poder
entre amics”

Però l’art continua sent la nostra ma
nerad’explicar id’explicarnos,no?
J.M.P. Esclar, l’art és la manera en
quèreconstruïmlarealitatperexpli
carnos. A més, algú va dir que l’art
també és la necessitat que té l’home
desentirseDéuperunsegoniserca
paçdecrear.
F.O.Peròmésenllàde lavigència so
breaquelldebat, l’obraparladeqües
tions que sempre seran presents: de
l’empatia amb l’altre, les relacions
d’estatus ipoderentreamics...
J.M.P. Quan feia el Marcos, la moti
vació que em va funcionar més per
construir el personatge era la seva
por...
F.O. ...Lapordequedarsesol.
J.M.P.Exacte.ElMarcos téunavida
tranquil∙laperquèpertanyaungrup.
Però undels seusmembres decideix
prendre una decisió, comprar un
quadre, prescindint d’ell. I aquella
exclusióel fapatirunabarbaritat.

Gairebétotes lesobresdeYasminaReza
parlende lasolitud,oi?
F.O.Nonomésdelasolitud,tambéde
la necessitat que té l’individudeper
tànyeraungrup.
J.M.P.Aquestaésunadelesporsmés
terriblesquehad’afrontar l’ésserhu
màavuidia.
F.O. Necessita formar part d’una co

A la pàgina de la
dreta, Francesc
Orella i Josep Maria
Pou fotografiats
fa poc al Macba
de Barcelona
amb motiu
de l’entrevista per
a ‘Cultura/s’
FOTO JORDI ROVIRALTA

JosepMaria Pou

“Elmuntatge
actual és diferent;
seria terrible si
s’assemblés a un
altre: cada
director i cada
terna d’actors
hi ha d’aportar el
seu punt de vista”
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‘Art’, deYasminaReza, un clàssic ja del teatre contemporani, s’està representant per primer cop en català al Goya.
Parlemambundels seus protagonistes, FrancescOrella, i amb el director de la sala que ara els acull, JosepMaria Pou,
que fa anys també va ser intèrpret de l’obra en la versió que va dirigir JosepMaria Flotats

F.O.Jahemenllestit els tretzeepiso
dis d’aquesta segona temporada i ho
vam fer en tres mesos: no puc fer
teatrementrerodo.Siesdecideixque
hi ha una tercera, ja s’haurà acabat
Art.
J.M.P. Em cau la bava davant el teu
personatge.
F.O. Ha enganxat tant els joves com
els grans. Quan gravàvem ja es veia
que el material era bo, però l’èxit ha
estat una sorpresa. És unpersonatge
ambelqualm’hesentitmoltcòmode,
perquè crec que tinc força coses en
comú amb ell i això m’ha permès
apropiarme’l. I està molt bé, a més,
quesiguiunprofessordefilosofia.
J.M.P. La filosofia també ens uneix.
TufasMerlí i joara interpretoSòcra
tesal teatre.

FrancescOrella s’atreviria a fer el salt a
ladirecciócomvaferJosepMariaPou?
F.O.No.Noemsentopreparat.
J.M.P. Fins queundia et passi el que
em va passar a mi quan em vaig
enamorardeLacabra. Jo tambédeia
queseractoreraelmàximqueespot

ser. I m’enfadava quan la gent em
deia que fes un pas més, que estava
preparat.
F.O. Però, per què la direcció és un
pasmés?
J.M.P.Exacte.Noésunpasmés. Per
què ho ha de ser? He treballat amb
moltsdirectorsquenosabienquè te
nien entre mans. I sempre arriba el
moment en què el director se’n va i
nosaltresensquedem.
F.O.Ambl’edatetvasformantuncri
teri. I ara, si no comparteixo la visió
del director, nopuc ser obedient.Ho
era més de jovenet. Sóc disciplinat
peròambqui té les ideesclares.Cada
vegadaemcostaméscallarmeelque
penso.
J.M.P. Quan el director em demana
unacosaquecrecquevaencontradel
meu personatge, l’hi discuteixo. Jo
heabandonatdosmuntatgesperdes
avinencesambeldirector.
F.O.Hihaunamenadedirectorsque
es preocupen per dibuixar la posada
enescena iunaaltra aqui li interessa
dirigir els actors. A fer direcció d’ac
torssíquem’hiatreviria.

J.M.P. En televisió funciona aquella
distinció entre director tècnic i acto
ral.Jovoldriareivindicarlacapacitat
de creacióde l’actor i la seva enorme
responsabilitatenl’èxitd’unespecta
cle,perquèmoltesvegades se li adju
dicatotaldirector.
F.O. En els assajos, l’actor és capaç
de trobar matisos que el director no
percep. L’actor ha de ser un element
actiu.
J.M.P. I eldirector ideal és aquell ca
paç de recollir aquell matís que l’ac
torhaproposat.
F.O.Cal apostarpel feedback i noper
la imposició. I els actors aArt també
somcreadors.
J.M.P. Durant els dos anys que vaig
interpretar la funció, sempre vaig
pensarqueensdeixàvemcosesaltin
ter, que hi havia més per continuar
buscant.

Tanboésaquest textquenos’acaba?
J.M.P.Semblasenzill,perònohoés.
F.O. Parla de relacions humanes i
aquest és un tema que no s’acaba
mai. |

N.C.
JosepMariaPou, font inesgotabledenotícies
sobreelsescenaris internacionals,esmostrasatis
fetqueArt torniaquestdesembreal’OldVicde
Londres.Eltextvadebutar l’octubredel1996
interpretatperAlbertFinney,TomCourtenayi
KenStott iesvamantenirvuitanysalacartellera.I
ésperrecordaraquellèxitquetornaaraal’OldVic,
protagonitzatperunaltretriod’excepcióintegrat
perPaulRitter,TimKeyiRufusSewell.Pelcartell
d’Art jahihandesfilatunabonapiladetriosde
luxe.ABroadway, lavanrepresentarAlanAlda,
VictorGarberiAlfredMolina.MentrequeJean
LouisTrintignant iJeanRochefortesvanincorpo
rarel1998alagirafrancesadelmuntatgeamb
PierreVaneck,queja l’haviaestrenatal teatredels
CampsElisisenunmuntatgeproduïtperSean
Connery.

LuisMerlo,IñakiMiramóniÁlexO’Dogherty; i
EnriqueSanFrancisco,JavierMartíniVicente
Romerosónaltresrepartimentsespanyolsdel text
quetambévancompetira lanostracartelleraamb
laproduccióargentina, interpretadaperRicardo
Darín,ÓscarMartíneziGermánPalacios.

Finney, Alda, Darín...


