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- Quin és el seu poema de 
capçalera? 
- Podria triar-ne molts. Però em 
crida especialment l’atenció 
aquell de Blai Bonet, el poeta de 
Ses Illes, que diu «abans de dir 
salvatge a un home i abans de 
dir salvatge a un salvatge (...)». 
Gabriel Ferrater també m’agra-
da. Però si m’he de quedar amb 
algun, seria aquest. 

 
- Què l’ha animat a sumar-se al 
projecte de Miquel Pujadó? 
- Col·laborem des de fa anys als 
espectacles dels dilluns del Ro-
mea. El conec molt i el considero 
un savi. Sabent que ‘Poemes de 
capçalera’ era un projecte seu, ja 
suposava que anava sobre segur. 

 
- I a Tarragona homenatjaran 
Olga Xirinacs. 
- Sí. Mirem de reivindicar la gent 
de la zona. 

- Creu que la poesia està prou 
reconeguda avui dia? 
- Depèn del món per on et mo-
guis. La veritat és que en el tea-
tre, els bons poetes se segueixen 
venent. I molta gent els llegeix 
perquè porten una estona d’eva-
sió que permet sortir d’un ma-
teix. Espectacles com aquest de 
Miquel Pujadó també ajuden a 
apropar-ho al públic. 

 
- Duu a les seves espatlles més 
de 7.000 funcions. Sé que és 
difícil triar, però se’n quedaria 
amb alguna? 
- És difícil perquè totes han estat 
conseqüència d’una altra i s’han 
produït en un moment concret. 
Et fas gran i els papers canvien, 
tant per l’edat com per la forma 
de ser. He fet de tot: de capellà... 

 
- De dona... 
- Sí, i tant! Els actors necessitem 
ser polièdrics perquè, si fos el 
contrari, ens encasellaríem. 

- En els seus 50 anys als esce-
naris ha fet més de cent obres 
de gèneres diferents. Amb 
quin se sent més còmode? 
- Potser no ho distingiria tant en 
gèneres, sinó que jo amb el que 
em sento més còmode és amb 
els personatges que tenen bas-
tant de text. Més que amb la pa-
rafernàlia d’alguns espectacles. 
Em va entusiasmar, per exem-
ple, fer Mestres Antics, perquè 
xerrava i deia coses interessants. 
I interpretar a Galileo Galilei.  

 
- Textos que facin reflexionar. 
- I tant. M’interessa molt més un 
bon text que fotre bots i pujar 

escales. Sempre ho he vist així. 
Tinc clar que la paraula és el més 
important. 

 
- S’ha plantejat mai dir prou? 
- Mai. Ni tan sols ara. En aquest 
món no pares. Si t’atures una es-
tona, desapareixes. 

 
- Costa seguir al peu del canó. 
- No és fàcil perquè hi ha bona 
competència, però igual que en 
altres professions. A més, fer la 
funció és un descans. Quan en-
tres a l’escenari, et relaxes. 

 
- Jo pensava que eren més 
nervis que ‘relax’... 
- També hi ha aquells nervis pre-
vis, però en el moment d’actuar, 
tens aquella sensació de des-
cans. Amb el temps t’hi acostu-
mes, però és cert que la respon-
sabilitat, amb el pas dels anys, va 
en augment, perquè a vegades el 
públic ve a veure’t a tu i no vols 
decebre’l. 

- El sector està en crisi? 
- No està tan malament, tot i que 
a la cultura estem perpètuament 
en crisi. Hem de saber trobar en 
cada moment la llei de l’oferta i 
la demanda perquè el públic no 
se senti abandonat. Les oscil·la-
cions, en el teatre, són les matei-
xes que en l’alimentació o el tu-
risme. Si hi ha crisi, és per a tots. 

 
- I si la situació es recupera? 
- També és per a tots. El que no 
pot ser és que hi hagi només una 
funció pública que depengui tan 
sols de les institucions. Però el 
teatre privat, sortosament, pas-
sa per una bona etapa. 

 
- Se sent il·lusionat per la nova 
etapa al capdavant del Romea? 
- Ho afronto amb tota la il·lusió 
del món. Espero que aquests 50 
anys m’hagin servit d’alguna co-
sa i pugui aplicar ara els meus 
coneixements per fer molt bo-
nes temporades.

Carles Canut Actor i director teatral

Carles Canut actuarà dissabte 
al Teatre El Magatzem. FOTO: ACN

Neix a Gerri de la Sal el 1944 
És un dels actors que 
participa en l’obra ‘Poemes  
de capçalera’ de Miquel 
Pujadó, que es podrà veure 
dissabte (20.30 h) al Teatre 
El Magatzem de Tarragona 
És director del Teatre Romea

Fitxa personal

‘M’interessa molt 
més un bon text 
que fotre bots i 
pujar escales’

Culturejant

‘Els actors 

hem de ser 

polièdrics.  

Si no, ens 

encasellaríem’

Carles Canut és una de les cares conegudes que s’ha unit a ‘Poemes de capçalera’ 
de Miquel Pujadó, un viatge dit i cantat per la poesia catalana de tots els temps

No sé si se acabarán los diarios, lo seguro es que no se acabará el pe-
riodismo mientras haya gente como Gervasio Sánchez, que vive en-
tre Zaragoza –de donde es Hijo Adoptivo– y el mundo, después de 
que en su juventud fuera camarero de un chiringuito de la Platja del 
Miracle para pagarse sus estudios y viajes. 

Ha recibido más de una docena de premios, el último, el Gernika, 
a los 80 años del cruel bombardeo que destruyó el 85% de la pobla-
ción. 

Al recibirlo habló de cómo en el juicio a un joven de Sarajevo de 22 
años que mató a numerosos prisioneros, sus familiares, amigos de in-
fancia y vecinos aseguraron que antes de la guerra era un chico nor-
mal. Y de una niña colombiana de 7 años, que su padre fue a recoger 
al colegio. Se apartó un poco del camino para orinar cuando le esta-
lló una mina y se quedó ciega y mutilada.  

Gervasio fotografía la humanidad y se topa con la bondad y la cruel-
dad.
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