
››CULTURES
ENTREVISTA

42 | CULTURES Dimecres, 9 d'abril del 2008 | Regió7

LLlleettrreess. L’escriptor José
María Pérez Álvarez recorre
a personatges de la història
anònima a «La soledad de las
vocales», guardonada amb el
premi Bruguera

LLlliibbrreess. El teòleg Armand
Puig va presentar ahir el
primer volum d’«Els Evangelis
Apòcrifs» (Proa), per
conèixer uns textos escrits
entre els segles II i V

Fotografia de l’intèrpret barceloní Àlex Casanovas

�� Àlex Casanovas. Actor. Avui interpreta a Manresa «Viatge a Califòrnia»

«Treballo molt perquè en aquest país
no és possible viure només del teatre»
�� ORIOL LUJAN
�� Manresa

Àlex Casanovas (Barcelona,
1964) és un dels noms de l’escena
catalana més coneguts, un actor
que, al llarg dels anys, ha sabut
compaginar la seva carrera amb
cinema, televisió i teatre.Actual-
ment, a més de ser el conegut Fi-
del Amorós a la sèrie televisiva
El cor de la ciutat, protagonitza
l’obra de teatre Viatge a Califòr-
nia,que es representarà avui a les
9 de la nit a la sala gran del teatre
Kursaal de Manresa.

–La seva trajectòria com a actor
va començar de ben jove amb la
companyia de teatre infantil La
Trepa.

–Vaig decidir ser actor perquè
feia teatre d’aficionat a Alella.
Vaig intentar entrar a l’Institut del
Teatre, però no vaig passar les
proves i allà sí que vaig poder co-
mençar,fent infantil.El primer es-
pectacle que vaig fer amb la com-
panyia va ser l’any 1985 i es deia
«Pum xiviricu». Mentre estava
amb ells em va sorgir l’oportuni-
tat de fer «El despertar de la pri-
mavera» amb Josep Maria Flo-
tats, al Poliorama.Amb ell també
vaig fer «Antígona», «Lorenzac-
cio»,«El Misantrop»...

–Formar part de la companyia
de Josep Maria Flotats va ser un
repte?

–Un repte no.Va ser començar a
treballar amb una companyia que
tenia unes bases sòlides, poques
s’hi assemblaven aleshores. Co-
mençàvem d’hora al matí i fèiem
trapezi, esgrima i classes de veu.
Després només paràvem una ho-
ra per dinar, i de tres a set preparà-
vem els espectacles amb el Josep
Maria.Teníem moltes facilitats i si
necessitàvem res ens ho portaven.

–Els anys 1990 va ser la dècada
del cinema, en què va participar
en una desena de films, entre els

quals Susanna, d’Antonio Cha-
varrías,amb el qual sempre ha dit
que manté molta complicitat.

–És veritat, amb l’Antonio em
sento molt còmode. Hem fet qua-
tre pel·lícules junts. «Manila» va
ser la seva segona i tot just la meva
primera. Ens enteníem molt bé i
els personatges que m’ha donat
han sorgit de cada moment. Nor-
malment eren perdedors que no
tenen res a pelar,però formen part
del comú de la gent.

–Teatre, cinema i també televi-

sió.Té temps per a vostè?
–He tingut èpoques més atapeï-

des, ara estic més tranquil. Nor-
malment treballes molt perquè no
pots viure només del teatre en
aquest país. Ara gravo als matins
a TV3 i amb el «Viatge a Califòr-
nia» estem de gira els caps de set-
mana i continuarem fins al juny.
Amb la sèrie continuarem fins al
juliol.No tinc res més previst.

–I hi haurà una propera tempo-
rada d’El cor de la ciutat?

–Doncs, encara no ens han dit

res. Fins a l’abril o el maig no ens
ho acostumen a dir, si continua o
no.

–Té ganes, però, de continuar
amb el seu personatge?

–Depèn de cap on evolucioni.
És còmode treballar-hi. Aquesta
és la tercera temporada i dóna es-
tabilitat econòmica,que et permet
emprendre projectes com el «Vi-
atge a Califòrnia»,que són menys
segurs. Ja són tres anys i ara cal
veure cap on va el personatge, i si
m’interessa continuaré.

LA TORNA

L’artista es posa
a la pell d’un
home de negocis

Després d’exhaurir les lo-
calitats de la sala petita del
Kursaal, Viatge a Califòrnia
es representarà a la sala
gran, on ahir a la nit encara
quedaven una cinquantena
d’entrades a la venda. Es
tracta d’una obra escrita per
Toni Cabré que parla de la
vida d’un home que viu
contra rellotge, accelerat i
en un món de desamors i
mentides. Casanovas parla
del seu personatge com «un
home que s’ha enclotat en
una situació i una forma de
viure, de poder decidir sobre
la gent, i a causa de dos fets li
canvia tot: hi ha un accident i
està al mig d’uns negocis que
no li surten bé. Es troba atra-
pat i fuig. La dona i la filla li
van donant tocs, perquè re-
accioni... Jo dic que és una
fugida endavant. Es tracta
d’un personatge que té molt
joc interpretatiu». Cabré ha
presentat l’obra com una
crítica a la banalització de la
violència als mitjans de co-
municació. Tot i això, Casa-
novas afirma que «no és una
crítica de res. A poca gent li
passa això, però sí que poden
trobar conductes en les quals
veure’s reflectits».

Viatge a Califòrnia és un
drama, però també deixa
espai per a l’humor. L’actor
protagonista defineix el
muntatge com «una tragico-
mèdia. Et pot deixar sec i des-
prés et dóna una sortida per
riure o a l’inrevés. No sempre
la gent ha de riure al teatre,
depèn de cada moment». A
més de Casanovas, el repar-
timent el completen Lali
Barenys, Aida de la Cruz i,
en la gira,Santi Sanz.

LES FRASES

�«Vaig decidir ser
actor perquè feia
teatre d’aficionat a
Alella. Vaig intentar
entrar a l’Institut del
Teatre, però no vaig
passar les proves»

�«Josep Maria
Flotats disposava
d’una companyia amb
unes bases sòlides
com n’hi havia
poques»

�«Em sento còmode
al costat d’Antonio
Chavarrías, fent de
perdedor, de gent que
no té res a pelar»

�«Ja són tres anys a
‘El cor de la ciutat’. Ara
cal veure cap on va el
meu personatge»

«Pipiripips», una de les obres del pintor manresà

ART

El manresà Joaquim Falcó porta a
Fraga obres inèdites de gran format
�� M. AYALA (ACN)/Manresa

El pintor manresà Joaquim Fal-
có inaugura divendres l’exposi-
ció Obras grandes-grandes obras
al Palau Montcada de Fraga, una
instal·lació municipal d’aquesta
població de la Franja de Ponent
que té una programació estable
de difusió de l’art contemporani.
A Fraga, i precisament al mateix

palau on Velázquez va pintar Fe-
lip IV, Falcó mostrarà una vinte-
na d’obres, la majoria de gran
format i inèdites, que fins ara no
ha pogut exposar per les dimen-
sions de les sales,normalment re-
duïdes. La majoria de pintures
són obra recent,però també hi ha
portat un quadre i una escultura
de ferro inspirats en Las Meninas

com a homenatge a Velázquez.
La mostra es podrà veure fins a
l’11 de maig. Per a Falcó és im-
portant mostrar obres de gran
format perquè el resultat plàstic
és molt espectacular. Assegura
que elaborar aquestes obres, que
fa pintant les teles situades a ter-
ra, representa una «comunió en-
tre l’artista i les pintures».
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