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funcions de Muñeca de porcelana tot 
aquest any i me l’estan demanant 
per al següent.

–¿Li agradaria fer una altra obra de 
l’incisiu autor nord-americà?
–No ho sé. Això de memoritzar, as-
seure’m a aprofundir en una altra 
cosa en teatre no ho veig clar. M’ho 
hauria de pensar, perquè el teatre 
necessita el seu temps i jo tinc altres 
coses a fer. Crec que hauria d’aflui-
xar una mica i quedar-me a casa ve-
ient pel·lícules.

–¿Quins projectes l’esperen?
–He de rodar Formentera lady, el pri-
mer llargmetratge de Pau Durán, un 
jove realitzador que també és autor 
del guió. I també m’espera una no-
va sèrie, Tiempos de guerra, que trans-
corre en la guerra d’Àfrica als anys 
20 del segle passat i és dels mateixos 
productors de Velvet.

–S’ha aprimat 12 quilos, ¿exigènci-
es del guió?
–Res d’això. Em va clavar un toc 
d’atenció sa majestat la tensió arte-
rial i he hagut de posar en quaran-
tena greixos, sal i altres. M’ha anat 
molt bé perquè ara em trobo fantàs-
tic. Això m’ha anat la mar de bé.

–¿Com valora la política cultural es-
panyola?
–Fa segles que la cultura està fotu-
da a Espanya. Aquí sempre he viscut 
la cultura com un accident. Sempre 
hi ha hagut dificultats. Un 40% de la 
gent reconeix que no ha obert mai 
un llibre. No podem presumir de 
ser un país que doni a la cultura el 
marge suficient. Al contrari. Però no 
vol dir que la culpa la tinguin els go-
verns de torn, encara que hagin de-
mostrat una sensibilitat nul·la, so-
bretot els que van posar l’IVA cultu-
ral al 21%.

–No se sulfuri.
–¡Però és que ja som grans! Si l’es-
querra hagués sigut una mica més 
responsable i més crítica amb ella 
mateixa, no seríem on som ara. La 
complaença de l’esquerra ha sigut 
evident.

–Més de 60 anys de carrera donen 
per a molt. ¿El seu millor moment?
–Aquest. Les coses es disfruten més 
com més passa el temps i ara tinc el 
privilegi de poder escollir. H
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A punt de complir 80 anys, el polifa-
cètic José Sacristán torna al Teatre 
Poliorama de Barcelona amb Muñeca 
de porcelana, una obra de David Ma-
met sobre la corrupció i el poder. El 
seu rol del milionari Mickey Ross, 
que a Broadway va estrenar Al Paci-
no, li ha merescut els elogis del re-
presentant de l’autor i un regal de 
l’escriptor: una polsera de plata que 
porta al canell dret. Estarà sis setma-
nes en cartell.

–¿Algun director li havia regalat una 
joia abans?
–Mai. Em va sorprendre molt rebre 
no tan sols la polsera, sinó la carta 
tan afectuosa que va enviar des de 
Califòrnia.

–¿Però Mamet l’ha vist interpretar 
la peça?
–Ell no, però sí el seu representant, 
que a l’acabar la funció a Madrid va 
dir que el que havia vist estava molt 
més a prop del que pensava l’autor 
del que s’estava fent a Broadway.

–¿Quin ha sigut el principal repte?
–El gest mecànic de parlar per telè-
fon sense que ningú et doni peu. El 
meu personatge parla fins amb sis 
interlocutors diferents així. Per això 
vaig anar al primer assaig amb el di-
rector Juan Carlos Rubio i amb l’ac-
tor Javier Godino, el meu home de 
confiança a l’obra, amb el meu text 
sabut. Al Pacino va haver d’endar-
rerir un mes l’estrena i quan va co-
mençar les funcions anava amb un 
pinganillo. S’han de tenir els reflexos 
alerta i estar ben espavilat per repre-
sentar aquesta obra.

–Defineixi Mickey Ross.
–És un regal, un personatge que 
hem vist a Espanya però que trobes a 

«Si l’esquerra 
hagués sigut 
més crítica amb 
ella mateixa, 
no seríem on 
som ara»

tot arreu del món: un milionari que 
està ficat en política. Domina el po-
der econòmic, el poder polític i el po-
der moral. Ja és gran i està enamorat 
d’una noia a qui ha regalat un avió. 
Espera poder viatjar molt amb ella, 
però tot se li complica.

–El muntatge està triomfant allà on 
va. ¿La clau?
–És que és pur teatre en tots els sen-
tits. Més enllà de gimnàstica vocal i 
corporal, és enriquidor com a ciuta-
dà endinsar-se en aquesta crònica 
del nostre temps i de les clavegueres 
del poder que ofereix Mamet en un 

exercici dramàtic brillant. Ross és 
miserable i corrupte, però té els seus 
costats fràgils i tendres. És un sub-
jecte amb el qual convivim actual-
ment. La gent el reconeixerà perquè 
és el tipus de persona que votem. A 
més, Mamet no fa proselitisme, re-
trata la nostra societat: un món on 
tot s’hi val.

–¿Havia fet ja algun Mamet?
–No. Em van oferir Oleana però no 
el vaig poder fer. És un autor que 
m’encanta, però no sé si tornaria a 
ficar-me en una obra nova perquè 
tinc moltíssims compromisos. Tinc 

33 José Sacristán, ahir a la Rambla, a prop del teatre on a partir d’avui interpretarà ‘Muñeca de porcelana’.
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«Visc un gran moment, tinc 
el privilegi de poder escollir»
JOSÉ SACRISTÁN  Actor

Mor John Wetton, ànima 
melòdica del prog-rock
3L’artista britànic mor als 67 anys de càncer de còlon
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Tot just dos mesos després de perdre 
la seva veu original, Greg Lake, la 
històrica saga de King Crimson pa-
teix un nou cop amb la mort de John 
Wetton, que va ser cantant i baixista 
de la banda pocs anys després, entre 
el 1972 i el 1974, així com frontman 

d’un altre destacat grup de l’ala pro-
gressiva, Asia, entre moltes altres 
ocupacions. El músic britànic va 
morir ahir al matí, als 67 anys, de 
càncer de còlon.
 Tot i que Wetton no va ser home 
d’una sola banda i en els anys més 
actius va anar encadenant projec-
tes, en la seva biografia sempre des-

tacarà el període a King Crimson, 
formació a què va accedir després de 
passar per Family i amb què va gra-
var tres discos fonamentals del rock 
d’avantguarda: Larks’ tongues in aspic 
(1973), Starless and bible black (1974) 
i Red (1974). Uns treballs en què va 
deixar empremta com a coautor i 
cantant d’estil sobri però sentit en 

MEMBRE DE KING CRIMSON I ASIA composicions com Book of Saturday, 
Easy money i Starless. El Wetton com-
positor tendia a la cançó concisa, de 
línies melòdiques acotades, que des-
prés el grup al complet desenvolu-
pava en el seu estil de rock progres-
siu. Aquella versió de King Crimson 
va oferir dos concerts a Granollers ja 
fa més de 40 anys, el 1973.

L’ÈXIT POP / Entre mitjans de la dèca-
da dels 70 i els primers anys dels 80, 
Wetton va passar per dues bandes 
de hard rock, Uriah Heep i Wishbo-
ne Ash, va treballar com a músic de 
sessió per a Bryan Ferry i Roxy Mu-
sic, i va crear un supergrup prog-
rock en temps punk, UK, amb Bill 
Bruford (King Crimson), Eddie Job-
son (Roxy Music, Frank Zappa) i 
Allan Holdsworth (Soft Machine); 
projecte no consolidat malgrat el 

seu notable primer disc. Més fortu-
na va tenir la següent aventura, 
Asia, una altra agrupació d’estrelles 
(Steve Howe i Geoff Downes, de Yes, 
i Carl Palmer, d’EL&P), que va saber 
adaptar-se a les demandes pop dels 
anys 80 amb hits de naturalesa melò-
dica com Heat of the moment i Only ti-
me will tell, dels quals era coautor.
 Va gravar intermitentment en so-
litari (el 2000 se’l va poder veure en 
format acústic a la sala Luz de Gas) i, 
aquesta última dècada, tornava a si-
tuar-se al capdavant d’Asia, amb no-
ves visites a Barcelona (l’última el 
2011, a Bikini). Havia deixat enrere 
una llarga batalla contra l’alcohol, 
assumida públicament, quan es va 
veure immers en una altra: el 2015, 
a través d’un tuit, alertava de la im-
portància dels controls mèdics de 
prevenció del càncer. H


