
DIJOUS, 2 FEBRER 2017 C U L T U R A LAVANGUARDIA 39

JUSTO BARRANCO
Barcelona

José Sacristán ha ja fet
79 anys però no para.
Nombroses pel∙lícules,
una nova sèrie de televi
sió i, també, teatre: Mu

ñeca de porcelana, l’última creació
del sempre àcid DavidMamet. Sa
cristán encarna un executiu que el
dia que ha de deixar el negoci per
passars’hobéamblasevajovepro
mesa –a qui ha comprat un avió
com a regal de noces– rep una tru
cadaquevoldrànohaver agafat. És
unaobrasobre les incestuosesrela
cions entre el poder econòmic i el
polític que Sacristán protagonitza
alPolioramafinsal 12demarç.
“Abans que se m’oblidi: aquest

braçalet és un regal de David Ma
met”, explica Sacristán al comen
çament de l’entrevista. Mostra un
braçalet de plata amb tres petits
quadrats verds sobre un rectangle
enquèdarrerehidiuMAMET. “Va
venirelseurepresentantal’estrena
aMadrid i emva dir que explicaria
aMametqueelquejofeiaeramésa
propdelaseva ideaquedelquefeia
a Broadway Al Pacino. I al cap de
poc temps vaig rebre una carta
afectuosíssima d’ell. M’explicava
que quan els pilots veuen al panell
tres senyals verds com les del bra
çalet és que van en la línia correcta
d’aterratge.Me laposopera la fun
ció.AlPacinonoentéuna”.

Ha dit queMuñeca de porcela
na és una colonoscòpia al poder.
És l’única prova mèdica que se li
pot fer?
El més correcte políticament hau
ria estat una radiografia, però Ma
met téaquellpuntdemala llet i fur
ga per les clavegueres. És un exer
cici clínicquenoveacompanyatde
capdiscursmoral, ficapelcul l’apa
rell i que cadascun tregui les seves
conclusions.Nohaanatpontificant
mai.Mametproposaunaperipècia
ambuntipusquecontrolaelpoderi
comencen a torçarseli les coses
no per la justícia, o la bondat, o la
llei, sinó perquè ha de retre comp
tesaunpodersuperior,més fort.

Comésaquest tipus?
Viudelapolítica i té influènciespo
lítiques. El seu cap havia de ser un
capopolític. Iel filld’aquestcapara
éselgovernadordel’Estat,queésel
queliposalaproa. Ésperfectament
reconeixible.Aquíeltenim.Mamet
éselcronistad’untempsiexplicael
queveu, iveuqueaquestssubjectes
hi són perquè nosaltres els posem,

sabentquesóncorruptesse’lstorna
a votar. La conclusió de vegades és
que els corrents no som corruptes
perquènopodem.

És una obra sobre portes gira
tòries?
Ho abasta tot: és un tipus que con
trolaelpoder.Elpolític, l’econòmic
i,comaconseqüència,elmoral.Tot
el bo, el dolent, el just, l’injust, ho
determines tu a partir del poder.
Ho estem veient, la relació de for
ces que hi està havent ara al món,
Trump, la dreta francesa, Àustria...
i hi sónperquèelshanvotat.

Elsorprèn?
Nom’agradapas,peròésquelades
fetade l’esquerra ésde tal enverga
dura que la impunitat de la dreta
s’està imposant. Amb Trump si jo
socelcapdecàsting ielveigdic: “El
delserrellno,nofotis,comhadeser
aquest?”. Ja per un tema estètic.

Doncs ara ja hi és i és esgarrifós
pensarqueaquest subjecte contro
laelpoder.

EnelspremisGaudíJosepMa
ria Pou va denunciar la precarie
tatqueviuenelsactors.Continu
emaElviajeaningunaparte?
Sempre ha estat relacionat amb la
paraula crisi. A Fernán Gómez li
preguntaves “Comva tot?” i respo
nia: “Anem durant”. Sempre hi ha
hagutaquestasensació,peròambla
confiançaqueambelpasdel temps
lescosesmillorarien.No.Ésemoci
onantfinsalesllàgrimesveurecom
els nanos fan teatre. S’està argenti
nitzant.Nodonapermenjar, lapre
carietat, l’IVA cultural... En la fun
cióMamet diu una cosa collonuda:
“Davant una ofensa, si un home no
es rebel∙la es tornarà submís, però
així que pugui es girarà contra tu”.
Quan vencis, deixa que el contrari

mantingui lasevaautoestima,mos
tra taldesplegamentdeforçaqueel
rival entengui que rendirse no és
una humiliació, sinó l’única opció
lògica. I és el que està passant. Ho
retallen tot i és el quehiha.Peròno
s’hadeperdremai l’esperança.De
ia un vell al meu poble, l’oncle To
más, gairebé cec i que ni hi sentia:
“El primer és abans”. Aquest ordre
de prioritats. Continuar tirant cap
endavant.

Vostè de jove va fer una obra
en què el protagonista feia veure
que es menjava una pota de po
llastre que al final era el seu so
par.
Era Calígula, amb José María Ro
dero. I lapotaeraelmeusopar.

Què li donava, tot i això, la in
terpretació?
Vaig veureunapel∙lícula depetit al
cinemadelmeupoble i vaigpensar

el que pensarien els nens de Lour
des amb la Verge. Va ser una fasci
nació. Després el meu pare surt de
la presó i cal ajudar en l’economia
familiar, però la meva idea sempre
eraserartistadecinema.Anaralte
atreeracosaderics.Heestatunpri
vilegiat.Famésde60anysqueestic
enaixòi lamevavidai lamevafeina
continuen de bracet. La base fona
mental i la raó fins i totmoralper la
qualemdedicoaaixòéselquetéde
joc, entronca amb la criatura que
vaig ser, la qual cosa no perdo gens
de vista. Li tinc un respecte... en va
veuredetotscolors,néixeralaCas
tella camperola dels trenta i voler
dedicarte a això no era fàcil. Surto
a l’escenari, em poso davant de la
càmera i recorro a la criatura que

vaig ser, el pirata, el gàngster, el
mosqueter,quealgunacosaelspas
si, queriguin,queplorin.

No hi ha unamica d’ego, en ai
xò?
Elportaambsi,peròtincrebuigdel
company que surt a l’escenari a dir
“Sóc aquí”. Em dec al personatge.
Emdecalpúblicim’importalaseva
fidelitat,peròlabaseésquecomen
ço pensant únicament i exclusiva
ment en mi i el que a mi m’agrada.
Em foten els companys que ho ve
nenbarat.

Quèliagradaria fer?
Hi ha qui diriaEl rei Lear, però no.
Sempre he estat una bona corretja
transmissoradels personatges cor
rents, de la gent del carrer. En la
meva trajectòria nohi haunOtel∙lo
niunMacbeth;crechaverestatl’es
panyoletmitjà amb les seves il∙lusi
ons, merdes, grandeses, i em sento
còmode. El meu model és James
Stewart. Hauria fet El basar de les
sorpreses,Winchester 73,Anatomia
d’un assassinat, Que bonic que és
viure, L’home de Laramie...
L’hòstia!c

XAVIER GÓMEZ

José Sacristán fotografiat a l’escenari del teatre Poliorama

“A l’escenari recorro a
la criatura que vaig ser”

José Sacristán, actor, que protagonitza ‘Muñeca de porcelana’

EL PRESIDENT DELS EUA

“Si soccapdecàsting i
veigTrump,dic: ‘Eldel
serrellno,nofotis, com
hadeseraquest?’”

PERSONATGES CORRENTS

“He estat l’espanyolet
mitjà amb il∙lusions,
merdes, grandeses...
i m’hi sento còmode”

ENTREVISTA
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Subversius, provocadors, trans
gressors... Els adjectius aplicats a la
companyia italiana Ricci/Forte,
fundada per Stefano Ricci i Gianni
Forte, han estat molts. Un teatre
poètic i molt físic –però que el cos
sovint es presenti despullat és el
menys interessant, diu Ricci– que
toca temesquevande lapèrduaa la
identitat sexual o l’assetjament i,
sobretot, que té com base la imagi
nació.Unteatrequedesd’avuii fins
diumengearribaalLliuredeMont
juïc amb dues obres: Macadamia
Nut Brittle, una peça sobre la pèr

dua, generada per la mort dels pa
res, i Still life, en què reten home
natgeaunadolescentqueesva suï
cidar pel bullyinghomòfob i enquè
els intèrprets han patit experiènci
es semblants i sabendequèparlen.
Iésque, comexplicavaahireldi

rector del Teatre Lliure, Lluís Pas
qual, “és una banalitat dir que Ric
ci/Forte tenenun llenguatgepropi,
perquè això ja se’ls suposa, com el
valor a un soldat. Fan un altre tea
tre”. Un teatre que, diu, continua
l’evolució actual i cada vegada es
borraméselpersonatgeitémésim
plicacióde lespersones, “labarrera
delpersonatgehacaigut”.

Stefano Ricci assenyala que el
seu grup ve de la tradició. Van néi
xer a l’Acadèmia Nacional d’Art
Dramàtic ambmestres internacio
nals comLuca Ronconi, que va de
finir el seu teatre com a
“necessari”. Però han vol
gut buscar no el que pot
ser un teatre nou sinó una
maneradedialogarambel
públicd’unmón“onlacul
tura brilla per la seva ab
sència”. I en aquest camí
hanvolgutdesmantellarel
personatge, oblidarlo i
construirarquitecturesvi
suals i dramatúrgiques so
bre el material humà que
fan servir. En les seves
obres els intèrprets utilit
zen el seu propi nom, les
seves circumstàncies i
mancances.Volen fer,diu, “unaco
sa viva, enfrontant l’home i la seva
dificultat ambel tempsd’avui”.
Quan van començar a crearMa

cadamia, els dos autors patien la

pèrdua d’un progenitor “i vam de
cidir demanera potser egoista cre
ar una obra que pogués afrontar el
tema de la pèrdua”, explica Ricci,
que recorda que “la peça es va con

siderar transgressora, brutal, per
l’ús total del cos, però el tema ens
afectaatots,ensarribadirectament
al cor, neix d’una exigència”. Van
partir de textos de Dennis Cooper

moltviolentsisexuals,ienl’obraels
joves utilitzen el sexe per intentar
sentirseviusapartirdemoltestro
bades fàcils,mirantd’omplirelbuit
de la pèrdua, de no sentir, d’allu

nyarse d’ells mateixos...
oblidantqui són.
Still life neix a partir

d’una mort per bullying
homòfob i és un drama,
però en aquesta obra,
explica, recuperen la fan
tasia que creu que els falta
a les noves generacions:
“El temps actual els porta
a asseure’s i ser més vells
del que són”. Una fantasia
que resulta molt impor
tantperaells iqueserveix,
diu, per recuperar energia
i donar sentit a ser un in
tèrpret en escena. “A les

obres hi ha una explosió vital da
vant la mort: comprenem que som
vius. I amb el nostre teatre volem
posar fi a la letargia que veiem
avui”, conclou.c

El Lliuremostra el
teatre transgressor
dels italians Ricci/Forte

TEATRE LLIURE

Una escena deMacadamia Nut Brittle


