
LA CONTRA

Tinc 72 anys.Vaignéixer aMollet i visc aBarcelona. Soc actordesde fa 50anys.Estic solter i no
tinc fills. Soc progressista. Si passo davant una església, hi entro i elevo un pensament alsmeus
morts. Lameva feina consisteix a enganyar-vos... Elmillor actor és sempre elmés vell

“Emcal anar canviant
demàscaresperviure”

DAVID AIROB

VÍCTOR-M. AMELA IMA SANCHÍS LLUÍS AMIGUET

E
l vaig veure recollint el pre-
mi Gaudí d’Honor...
Cada premi és una declaració
d’amor.

Els deu tenir tots.
Menys el Goya. En vigílies de

les meves noces d’or, el Gaudí se’m posa bé.
Cinquanta anys! Què el va fer actor?

Llegir. El meu pare tenia una habitació ata-
peïda de llibres. M’agradava entrar-hi. No
vaig aprendreamuntar enbici, només llegia.

Una cosa és llegir, una altra actuar.
Com a escolà, vaig aprendre la teatralitat de
lamissa, i vaig voler ser capellà.Després, pe-
riodista. Després, locutor...

Periodista?
Devorava els diaris que el meu pare portava
deBarcelona, i els dissabtesDestino iGaceta
Ilustrada... I en lamili, aMadrid, em van en-
carregar una feina facilíssima per ami: cada
matí, elaborar el briefing de premsa per al
ministre de Defensa.

Li va tocarMadrid...
Amb 22 anys i les tardes lliures: em vaigma-
tricular a l’Escola Superior d’Art Dramàtic.

Ara sí: per ser actor.
No!Permillorar lameva tècnicadeveu idic-
ció, per locutarmillor a la ràdio, la meva vo-

cació. La tarda abans de tornar a Barcelona
em van fitxar per a una obra de teatre. I fins
avui: no he estat ni un dia a l’atur!

Doncs digui’m: què és ser actor?
Unamanera de viure.

Sona a tòpic.
Visc sense ancorar-me ni físicament, ni
mentalment, ni sentimentalment. No tinc
domicili fix, ni idees fixes, ni parella fixa.
Sempre en el camí, amb la maleta a punt.

De debò es pot viure així?
No sé viure de cap altra manera que inesta-
ble, en provisionalitat física i anímica.

Però amb feina: no n’hi ha faltat mai.
Però estic preparat perquè me’n falti: no
pots ser actor i pusil·lànime i tenir por de la
incertesa. La inseguretat és el brou creatiu
de l’artista. I el canvi és addictiu: per això
m’excita canviar de personatge.

L’excita?
Vaig renunciar a un personatge amb mesos
garantits de feina per endavant, comel d’Ar-
te, per les ganes de ficar-me en un altre!

De jubilar-se, res.
Em calenmàscares per viure, i canviar-les.

I JosepMaria Pou, qui és?
Res del que els altres veuen enmi. No expli-
co mai amb qui em fico al llit, per exemple.

Què ha de tenir un actor per ser gran?
Tècniques de veu i dicció. I memòria brutal.
I edat: elmillor actor és sempre elmés vell. I
ha de tenir un mínim de vanitat per pujar a
l’escenari i buscar l’aplaudiment.

Imentirmolt: tot actor sempre diu que
el seu últim treball és el millor.
Sí, i que l’equip ha estat una família mera-
vellosa. I no sempre és així. Vaig treballar
amb un col·lega amb qui només ens parlà-
vem sobre l’escenari. No, no et diré qui.

Com sé que vostè no m’està enredant
ara amb les seves arts d’actor?
L’actor menteix per ofici: enganyar-te és el
meu objectiu... quan treballo. No ara.

A l’actor li agrada quedar bé: es diuen
mai la veritat entre vostès?
L’actor que acaba d’actuar... està en carn vi-
va! Digue-li una mala paraula... i li destros-
saràs la vida. Jo no ho faré mai. Li diré una
bona paraula sempre, que li serà un bàlsam.

Encara que a vostè no li hagi agradat.
Recordo Fernando Fernán Gómez, que des-
prés de cada funció pensava: “Els he tornat a
enganyar”. Emvadir: “Sent un actor pèssim,
aconsegueixo que creguin que soc el millor:
mira si soc bon actor!”.

Genial.
L’objectiu és continuar fent el que ens agra-
da. Michael Caine, cada matí de rodatge,
pensa: “Avui m’acomiaden”.

Tan insegurs són els actors?
Jo busco la mirada del director després de
cada escena d’un rodatge: em cal la seva
aprovació, veure-la als seus ulls.

El director Albert Serra el tancaria a
vostè a Guantánamo, ja ho sap.
Serra tem l’actor coneixedor del seu ofici, ja
que el podria contradir. Confesso que m’a-
gradaLamort deLluísXIV, ambaquell acto-
ràs que és Léaud, esclar! M’hauria agradat
fer-lo jo, quina enveja.

Quim Monzó diu que no va al teatre
perquè li sembla artificiós, impostat.
I Boyero diu que s’hi avorreix. Hi ha perso-
nes refractàries a les emocions. Monzó deu
fer molt que no ho prova: l’animo a tornar!

Per què tants actors es posen pesats
opinant sobre totes les coses?
Perquè molts periodistes us poseu pesats
preguntant-nos sobre totes les coses. I, es-
clar, us complaem, és la nostra vocació.

Ara li faig una pregunta de periodista:
què l’indigna del nostre temps?
El tracte inhumàa la immigracióm’agredeix
fins a les llàgrimes. Ja sé que actuar no mi-
lloraràelmón,però sí quepot influirunami-
ca! I també aplaudeixo altra gent cada dia.

A qui aplaudeix?
Si una caixera, un cambrer o un dependent
fan bé la seva feina amb mi, sempre els elo-
gio i els somric! Jo rebo aplaudiments cada
dia i sé l’estímul que suposa l’aplaudiment. I
per això aplaudeixo els altres. Perquè tots
necessitem que ens aplaudeixin.

VÍCTOR-M. AMELA

JosepMaria Pou, actor

Sòcrates
Coincideixo ambPou en

una cargolada, i emdiu:

“Vas dir una vegada que

no t’agrada entrevistar

actors, i emva doldre”.

Li explico per què ho

vaig dir: “L’actor s’ama-

ga comun cargol si li

pregunto per la seva

vida, només parla del seu

últim treball”. Pou ho

admet, i aleshores l’en-

trevisto. “No penso par-

lar-te de lameva última

obra!”,m’adverteix a

l’inici. Però al final jo sí

que vull saber de què va

el seu Sócrates (Teatre

Romea, des de demà fins

a Sant Jordi): “Amb la

mevamateixa edat, Sò-

crates va poder eludir la

seva injusta condemna a

mort... però va triarmo-

rir per respecte a la llei”.

Molt actual. L’aniré a

veure. Se n’alegra. No-

més emdemana: “Apaga

elmòbil i no tussis”. Fet.
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AgustíVillaronga
“Sihubiera incentivos,el cineseríaunagran fuentede riqueza”
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