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Malkovich: "A Hollywood, el talent no és un requisit" 

• L'actor dirigeix al Victòria la comèdia 'Hysteria', de Terry Johnson

JORDI SUBIRANA

John Malkovich (Estats Units, 1953) considera "que tenir talent no és un requisit indispensable per
treballar a Hollywood". L'actor opina que la prioritat de productors i distribuïdors és contractar
professionals que "facin guanyar diners".

L'intèrpret, conegut pels papers a Les amistats perilloses i En la línia de foc, va fer aquestes
declaracions ahir a Barcelona durant la presentació d'Hysteria, l'obra de Terry Johnson que dirigeix al
Teatre Victòria, quan li van preguntar sobre com veia un possible salt de Javier Bardem al cine nord-
americà. Després de definir-lo com "un actor exquisit", va repetir que a Hollywood impera la cultura
dels diners, "de manera que el seu futur als EUA dependrà de quins projectes triï", va dir
Malkovich, que va dirigir Bardem en el thriller polític Pasos de baile.

LES ELECCIONS DELS EUA
En totes les entrevistes que concedeix, Malkovich, que es convertirà en el pintor Gustav Klimt en una
pel.lícula dirigida per Raoul Ruiz, sol posar com a condició no parlar de política. Ahir, no obstant, en la
roda de premsa hi va haver un parell de qüestions sobre les eleccions nord-americanes del novembre.
Un Malkovich sarcàstic es va preguntar: "¿Hi ha eleccions?". I va afegir que no tenia "cap opinió"
sobre les manifestacions anti-Bush que organitzen els seus col.legues de professió.

Tampoc va voler dir què en pensa del cine espanyol. "No tinc cap opinió sobre cap cine, en general
ni en particular. No tinc temps d'anar-hi", va comentar. Una mica més concret, encara que igual de
breu, es va mostrar quan se li va demanar sobre si preferia el setè art o els escenaris, i va respondre:
"El teatre és vida".

UN FREUD CATALÀ
Potser aquesta passió per les arts escèniques l'ha portat a dirigir Hysteria. La versió de Malkovich, que
es representa al Victòria des d'ahir, es va estrenar a París el 2003 i suposa la primera incursió de
Malkovich en el teatre barceloní. Entre altres fets, en l'obra es narra l'entrevista entre un vell Sigmund
Freud i un histriònic Salvador Dalí a Londres el 1938, on el psicoanalista es va instal.lar fugint del
nazisme. El muntatge uneix comèdia, tragèdia i farsa sexual.

Per al paper de Freud, Malkovich ha escollit el català Abel Folk, a qui també coneix de Pasos de baile.
Folk va reconèixer que ell se sent més còmode en el teatre i va assegurar que no roda més cine perquè
no li arriben més projectes interessants. En opinió de l'artista barceloní, "la superficialitat" domina
moltes produccions cinematogràfiques. Així mateix, va denunciar que "la falta de temps i les presses
impedeixen aprofundir en els personatges", una situació que empitjora "perquè molts dels guions
són dolents".

Folk va diferenciar Malkovich d'altres "directors dirigistes", i el va definir com algú que "genera
confiança i respecta les idees dels altres. En els assajos no m'he bloquejat, i aquesta és una
dada molt significativa". A Dalí, per la seva part, li dóna vida Enrique Alcides. Va afirmar que s'havia
documentat poc, ja que prefereix "reinventar el personatge". El repartiment el completen Ricard
Borràs, Isabel Serrano i Carla Pérez. 
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John Malkovich, ahir, durant la roda de
premsa al Teatre Victòria.
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