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De Niro i Pacino
tornen a coincidir
al cinema
CINE 3 Els carismàtics actors
que van participar en la segona
part d’El padrí i a Heat –encara
que només a la segona van com-
partir algunes escenes junts– ro-
daran el pròxim mes d’agost
Righteous kill, un film indepen-
dent d i r ig i t per Jon Avnet
(Tomàquet s verds f reg i t s ) . En
aquest thriller, Robert De Niro i Al
Pacino donaran vida a un parell
de veterans agents de la llei que
uniran forces per atrapar un pe-
rillós assassí en sèrie. Russell Ge-
wirtz firma el guió de la cinta.

Comiat massiu
a Paco ‘el
Marismeño’
MÚSICA 3 Uns quants centenars
de persones es van concentrar
ahir a Huelva per dir l’últim adéu
a Paco Alejandre, mort divendres
passat i integrant del grup de se-
villanes Los Marismeños. Fins al
tanatori es van desplaçar veïns de
la ciutat i amics de l’artista, en-
tre els quals hi havia Arturo Pare-
ja-Obregón i l’excomponent del
grup i exparella de la malagua-
nyada Carmen Ordóñez, Pepe
Gómez, que també van assistir a
una missa al cementiri de la Sole-
dad.

La revista de cine
‘Dirigido Por’
compleix 35 anys
CINE 3 Nascuda el 1972 amb
l’objectiu de dedicar mensual-
ment un número monogràfic a
un director, Dirigido Por va am-
pliar continguts i es va convertir
en una de les més prestigioses pu-
blicacions cinematogràfiques. Per
celebrar l’aniversari de la revista,
la Filmoteca dedicarà des del 28
de maig fins al 9 de juny un cicle
de pel.lícules escollides per la re-
vista i acollirà el 29 de maig una
taula rodona amb José María La-
torre, Javier Coma, Quim Casas i
Antonio José Navarro.

Barcelona q Elliott Murphy va cantar ahir amb la banda The Normandy All
Stars contra la crueltat amb els animals a la plaça de la Revolució, a
Gràcia. El concert, amb més música que consignes, va ser seguit per un
públic variat que va aplaudir sobretot la cançó Last of the rock stars.

JOAN CORTADELLAS

ELLIOTT MURPHY CANTA A GRÀCIA

«Tots estem
bojos, uns més
que altres»

AS DE LA COMÈDIA 3 38 ANYS 3 NASCUT A CÒRDOVA 3
3INTERVÉ A L’OBRA ‘MARAT-SADE’, AL TEATRE TÍVOLI

ALBERT BERTRAN

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

Fernando Tejero ActorAmb la seva mirada
perduda, participa de la
revolució de ‘Marat-Sade’
que el grup Animalario ha
portat al Teatre Tívoli.

«Escupo a l’obra tot
el dolor que vaig
veure al psiquiàtric
que vam visitar», diu
l’actor cordovès

–Ha portat el gos.
–Sí, sempre. Es diu Woody, pel ci-
neasta, encara que és més guapo.

–Esculli: ¿Marat o Sade?
–Tots dos, encara que m’inclino una
mica més per Sade. Hi ha coses que
comparteixo i altres no, però com
ells, penso que s’ha de canviar el
pensament de l’ésser humà. És molt
trist que ens fiquem al llit pensant
que com que hem de menjar la resta
del món no ens interessa.

–¿Quina revolució proposa?
–Sembla mentida que estiguem al
segle XXI i seguim amb les guerres;
vivim una pel.lícula de terror. Jo
crec en la revolució interior. Intento
comprometre’m socialment amb
tot el que puc. No podem donar l’es-
quena a tot el que passa. El dia que
em plegui de braços hauré perdut
el seny.

–Per fer l’obra van visitar tres set-
manes un psiquiàtric. Fins i tot una
de les pacients es va enamorar de
vostè.
–Va ser molt bonic, una forma d’esti-
mar molt especial. Una noia em va
dir que m’estimava, desitjava venir
amb mi i fins i tot em va fer un petó.
Li vaig dir que la nostra relació no
era possible perquè me n’anava de
gira. L’últim dia es va posar a plo-
rar. Va ser duríssim.

–¿L’experiència al frenopàtic li ha
servit per al seu personatge?
–Em vaig empassar tot aquell dolor
i l’escupo en escena. És molt difícil
sentir-se indiferent, impassible da-
vant de tot el que hi passa. Tots es-
tem a un pas de caure en la bogeria.

–Chesterton va dir que el manico-
mi és el mostrari dels que són fora.
–És cert. Tots estem una mica bojos.
Uns amb més bogeria que altres.

–La gent no està acostumada a
veure’l al teatre i en un drama.
–El públic se sorprèn, com si abans
no fos actor. Jo vaig començar en el
teatre, he fet diverses obres i dra-
mes, però només em recorden per

les comèdies. Jo prefereixo el teatre
perquè als espectadors els veig els
ulls; hi ha un diàleg amb ells encara
que no em responguin. Em sento
més actor sobre l’escenari.

–A Marat-Sade canta.
–Sí, jo canto bé. Els altres no tant,
però com que som bojos podem fer
qualsevol cosa. Jo he fet cors a Esto-
pa i a Sabina, el meu ídol; he actuat
amb ell un parell de vegades.

–També estan bojos els protago-
nistes d’El club de los suicidas,
pel.lícula de Roberto Santiago que
estrenarà a l’agost.
–També són malalts mentals. És un
grup de gent que volen suïcidar-se
però no hi ha manera. I jo formo un
club per anar-nos aniquilant amb
un joc de cartes.

–No para. Té diverses comèdies
per estrenar –(Va de) citas, Gente de
mala calidad– i està rodant Fuera de
carta, amb Javier Cámara. ¿Vostè
també creu que és més difícil fer
riure que plorar?
–Segur. El meu ídol és Jack Lem-
mon, i feia grans comèdies. En can-
vi, Marlon Brando era molt bon ac-
tor, però, no sé per què, no la va en-
certar amb les poques comèdies que
va fer.

–Es van enfadar molt els fans quan
va deixar Aquí no hay quien viva.
–Sí, però segur que ho entenen. A
més aviat tornaré a la tele amb un
altre projecte.

–El seu pare volia que fos torero.
–Sí, i dos dels meus cinc germans
són banderillos d’Enrique Ponce. Però
a mi no m’agraden els toros.

–Ni vendre peix, m’imagino.
–Ja en vaig vendre prou, primer a la
peixateria familiar a Còrdova i des-
prés en una altra a Madrid, mentre
estudiava per a actor. Ara que el
peix el venguin altres. Encara que
en aquesta vida mai se sap.H


