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“La popularitat s’oblida molt
ràpid, sobretot la de la tele”
L’actor protagonitza ‘Ets aquí?’ al Teatre Borràs

Montse Gardó
BARCELONA

M.G.: Què el va portar a fer l’obra
‘Ets aquí’?
M.M.: Joel Joan havia de
deixar l’obra i l’autor i
director, Javier Daulte, sabia
que havia de triar un actor
amb qui no podria treballar.
Agraeixo que tant ell com la
productora Vània hagin
confiat en mi. També em va
atreure la possibilitat de
tornar a fer d’actor. Jo abans
deia que no a aquestes coses,
però últimament he estat
fent molt el tonto i he de
pensar que ja no estic sol,
ara tinc un fill.
M.G.: Així que no ha pogut
assajar gaire amb Daulte?
M.M.: Ja ens coneixíem de fa
temps, però, sincerament, en
aquest muntatge he treballat
molt poc amb ell. Ell tenia
uns compromisos a
l’Argentina, va venir aquí i
vam assajar durant una
setmana. Bàsicament em va
ajudar la Clara Segura i
després m’ho vaig haver de
fer sol amb un DVD de l’obra.
M.G.: Què tal l’experiència de
treballar al costat de la Clara
Segura?
M.M.: Si em preguntessin:
“Amb qui treballaries?”, jo
no diria mai amb algú com
Carmen Maura, sinó amb la
Clara Segura. És la millor
actriu del món i una
persona excepcional.
M.G.: ¿Li fa por que el comparin
amb el seu predecessor en el
paper, Joel Joan?
M.M.: Gens ni mica, perquè
quan has fet Un tramvia
anomenat desig i has passat
per rodes de premsa i
crítiques en què et
comparen amb Marlon
Brando, ja res t’espanta. Ell
és molt bon actor i molt
famós, i això és una
combinació letal. Té una
cosa que jo no tinc ara: la
popularitat. Perquè el públic
majoritari que hi havia quan
vaig anar a veure l’obra era
gent jove que mira molt la
tele i jo ja fa temps que no
en faig. La popularitat
s’oblida molt ràpid, sobretot
la de la televisió.
M.G.: ¿Ha treballat el personatge
a partir de la interpretació que
en feia Joel Joan?
M.M.: Javier Daulte va esciure
el paper per a l’Héctor
García, un actor argentí, i
després el va adaptar per a
la versió d’aquí. Jo he
treballat amb les dues,
perquè ni m’interessa ni puc
imitar el Joel. No treballo

comparativament. Si he vist
tantes vegades el DVD ha
estat per una qüestió de
forma, no de contingut.
M.G.: Ja ha estrenat l’obra per
Catalunya, ¿com se sent amb
aquest espectacle?
M.M.: Mai havia fet una obra
tan difícil. Dic gairebé 8.000
paraules i estic a l’escenari,
pràcticament sol, cada nit,
en una situació límit. El
començament de l’obra ja és
inimaginable. És tan bèstia
que comences a 9, arribes a
10, i quan penses que ja no
pots més fas 11, 12, 13...
M.G.: Es diu que Daulte té un
estil molt particular de treballar,
que aposta per un nou
naturalisme.
M.M.: Ell sempre diu: “No
siguin tan expressius, un
actor ha de ser afectable, no
afectat”. Has de tenir molta
confiança en el que fas.
Confiar que estàs amb
aquella persona intangible.
Perquè si estàs pendent de la
teva expressivitat,
literalment ets un actor
dolent que només està
preocupat en ell mateix.
M.G. I en què es preocupa durant
l’obra?

M.M. Jo intento estar
preocupat pel que està
passant; estic entregat i
confiant en el joc que
proposa Daulte. I tu has de
jugar al límit amb les seves
regles, i confiar que
guanyaràs. Apostar-hi
emocionalment, que és com
a mi m’agrada treballar:
centrant-me en les
emocions més que no pas
en el text.
M.G. Al 2003 es va estrenar com a
director amb ‘Super Rawal’.
També té un disc, ‘El bolero del
Raval’. No en té prou de ser
actor?
M.M. Fer d’actor és el que en
diríem el meu modus vivendi,
la meva professió; tota la
part creativa del procés, com
ara dirigir, escriure o fer el
disc, són el que anomeno
modus disfrutandi. Jo sempre
dic que de gran vull ser
director.
M.G.: Què el va portar a dirigir
‘Super Rawal’?
M.M.: Va ser un projecte vital i
necessari. Un pas més en la
meva vida, igual que el disc.
Hi ha gent que em pregunta:
“Tot ho has de fer sobre el
Raval?”. Però quin és el
problema? Woody Allen ha
fet alguna altra cosa a part
de mirar-se el melic i parlar
de Nova York? I jo sóc un
cagarro sec al seu costat,
però parlo de la meva vida,
del que he vist.
M.G.: Repetirà l’experiència?
M.M.: Estem parlant amb
Vània per fer un altre
projecte. I el Sergi Belbel, del

Teatre Nacional, em va
proposar portar allà Super
Rawal, però encara no hi ha
res decidit. També he tingut
converses per fer-la a
Madrid, i fins i tot he pensat
en la possibilitat de
convertir-la en un musical.
M.G.: En una ocasió va dir que
amb ‘Super Rawal’ volia
apropar el teatre a la gent que
normalment no hi anava perquè
era car i avorrit. ¿Creu que
portar-lo al TNC seria trencar la
seva filosofia?
M.M.: Muntar Super Rawal amb
els diners amb què el vaig
fer i quan ningú creia en mi
va ser un miracle. Vaig
portar unes 50.000 persones
a veure l’obra, algunes
d’elles gairebé gratis. Vaig
fer campanyes al barri, per a
veïns, joves, immigrants...
L’espectacle va tenir una
primera edat i va funcionar
bé, si ara es pot convertir en
una cosa per al gran públic,
també serà benvingut.
Intentaré que la filosofia del
projecte es respecti.
M.G.: Creu que ‘Super Rawal’
encaixaria al TNC?
M.M.: Pot ser molt interessant
que el públic habitual del
Nacional pugui veure això.
Per a mi és molt important
perquè soc xarnego i em
sento català fins al moll de
l’os, però no discrimino els
altres per la seva condició de
raça o llengua. Per això
m’encantaria que catalans
de la ceba puguin veure el
Fernan dient: “Me cago en tu
puta madre”.

“Mai havia fet
una obra tan
difícil com ‘Ets
aquí?’, visc cada
nit una situació
límit”
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E N T R E V I S T A
Vargas Llosa i Aitana
Sánchez-Gijón porten
al Romea ‘La verdad
de las mentiras’
Redacció
BARCELONA

Mario Vargas Llosa i Aitana
Sánchez-Gijón portaran a
l’escenari del Teatre Romea
La verdad de las mentiras, un
assaig publicat per l’escriptor
el 1990. Dirigit per Joan Ollé,
el muntatge es presentarà els
dies 5 i 6 d’octubre com una
lectura dramatitzada. La
verdad de las mentiras
s’emmarca en el cicle de
contes, cançons i poemes que
la Fundació Romea ha
programat per a la nova
temporada, que també inclou
cançons nadalenques, lectura
de sonets de Shakespeare
acompanyats de música
isabelina i un espectacle
sobre els contes d’Ernesto
Sábato, dirigit per Carles
Canut.
En la seva quarta temporada,
la Fundació convoca una
nova edició del Cicle de
Lectures de Joves Autors i el
Premi Fundació Romea de
Textos Teatrals, que ha
permès portar als escenaris
dos dels textos sorgits de
l’anterior edició. En concret,
la temporada passada es van
estrenar el text guanyador, Ja
en tinc 30!, de Jordi Silva, i el
finalista, Surabaya, de Marc
Rosich.
La Fundació també dedicarà

un any més un cicle als joves
autors teatrals i les obres
seleccionades seran les tres
finalistes del III Premi
Fundació Romea de Textos
Teatrals, escrites per autors
de menys de 35 anys.
Pel que fa als actes paral·lels,
destaquen les conferències
d’Albert Boadella, Raúl M.
Riebenbauer i de Benito
Zambrano.

La Fira de Tàrrega
arrenca avui amb un
centenar d’espectacles
Redacció
TÀRREGA

La Fira de Teatre de Tàrrega
arrenca avui amb un
espectacle de Comediants
que commemora aquell
primer que van oferir ara fa
25 anys. Al llarg de quatre
dies, els carrers i escenaris de
Tàrrega acolliran un total de
82 companyies nacionals i
internacionals, un centenar
d’espectacles de teatre, circ,
dansa i titelles i 218 funcions
previstes –127 de carrer i 91
de sala–. De tots aquests
espectacles, 17 produccions
seran estrena a l’Estat.
L’espectacle inaugural d’avui,
que tindrà lloc a les 21 h a
l’avinguda Tarradellas, anirà
a càrrec de la companyia
Comediants, que ha posat al
dia l’espectacle Foc als 25!
Dimonis estrenat a Venècia el
1981.


