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ENTRE PARÈNTESIS

D e s c l o t

I el PSOE a fer
la mà

L’
altíssim nivell de sucursa-
lisme a què ha arribat el
mal dit PSPV-PSOE no s’ex-

plica sense repassar la trajectòria
de Joan Lerma com a secretari ge-
neral del partit i president de la
Generalitat Valenciana. Lerma –i
els seus– va renunciar a tant i a
tant, que en les penúltimes elecci-
ons a Corts valencianes va arribar a
amagar, amb vergonya, el nom
propi del seu partit –PSPV– i el va
substituir en les tanques publicità-
ries pel patriòtic PSOE. La mateixa
actitud genuflexament levantina va
portar els socialistes a dirigir el
govern dels valencians com si fos
una diputació triprovincial. Ara no
es poden queixar del cop d’Estat
que els ha fet el PSOE amb el tri-
omfal Joaquín Almunia al capda-
vant. Els altres... perquè, pel que fa
a Lerma, sempre és el primer a dir
amén. Tampoc és estrany, doncs,
com ha tractat la premsa espa-
nyola la qüestió. El Periódico titula-
va ahir: “Almunia força la dimissió
de la nova cúpula del PSOE valen-
cià”. La Vanguardia: “Almunia for-
ça les dimissions de Lerma i Pla i
crea una gestora del PSOE a Va-
lència”. El Mundo: “Almunia força
els guanyadors del congrés del
PSOE de València a dimitir”. El
País: “Almunia força la dimissió
dels nous dirigents del PSOE va-
lencià”. PSOE de València, PSOE a
València... Què en queda, del Par-
tit dels Socialistes del País Valen-
cià? Les coordenades geogràfiques
i la submissió total al PSOE. La
clau de l’afer l’oferia, un cop més,
l’òrgan oficial socialista i paper
d’estrassa de Polanco al seu edito-
rial: “La federació valenciana del
PSOE és la segona d’Espanya per
nombre de militants i, sense un
bon resultat en aquella comuni-
tat, és impossible aspirar al triomf
a les eleccions generals. [...] El tri-
balisme dels socialistes valencians
és el pitjor exemple imaginable
per a un partit que aspira al go-
vern de la nació”. Queda, doncs, la
“tribu valenciana” i “la nación”. El
cronista, gat de tribu vell, recorda
encara les consignes que van co-
rejar, fins que el servicio de orden els
va fer fora, una colla de rebels el
dia, fa ja molts anys, en què a la
platja de les Arenes de València se
celebrava la festa d’unitat entre el
PSOE (quatre gats), el PSP i el PSPV:
“Som socialistes valencians / País
Valencià, Països Catalans / i el
PSOE a fer la mà”. Cabilencs.

A P U N T

A les Espanyes el coneixen
com a ‘actor revelación’
perquè acaba de protago-
nitzar ‘Zapping’ i ‘Los lobos
de Washington’ amb Javier
Bardem. Com que el cine-
ma és un peix que es mos-
sega la cua, dilluns va co-
mençar el rodatge d’una
altra gran producció al
costat de Carmelo Gómez,
Maribel Verdú i Antonio
Resines. És ‘El portero’, de
Gonzalo Suárez, que narra
les peripècies d’un exporter
del Madrid que, per gua-
nyar-se la vida, va de poble
en poble amb la porteria
darrere de la furgoneta fent
apostes amb la gent que li
ha de xutar penals. Eduard
Fernández hi farà de maqui
abans de tornar al Romea a
assajar un dels papers de
teatre més difícils que hi
ha: el Segismundo de ‘La
vida es sueño’.

A L A C O N T R A

Eduard Fernández Actor

XAVIER CARRIÓN

“Boadella és
qui està més a
prop dels
clàssics”

X a v i e r B o s c h

X.B. ¿A Madrid resulta que el
descobreixen ara?
E.F. Sí, això diuen...
X.B. Fa gràcia que li diguin
“actor revelación”, perquè aquí
fa molts anys que el coneixem.
E.F. Potser és lògic que ells
no sàpiguen quants actors
hi ha aquí, que podrien
dir-ne actores revelación d’a-
quí a un mes. El teatre bo és
aquí, a Barcelona, i el cine-
ma bo és a Madrid.
X.B. Amb dues pel·lícules en car-
tellera i rodant-ne una altra,
¿ja ha entrat dins el cicle?
E.F. Sí, és l’hòstia. Tant
temps buscant i de cop re-
sulta que ets imprescindi-
ble o que et necessiten per a
tantes coses.
X.B. ¿‘Los lobos de Washington’
només podria passar a l’entorn
de Madrid?
E.F. No ho crec. Pot passar a
l’entorn de Madrid, Barce-
lona o qualsevol gran ciu-
tat. Aquí, en comptes de
dir: “Coño, ¿qué pasa, tron-
co?”, diria: “Coño, ¿qué pasa,
nen?” i posant rachola i en-
chegar el coche em sembla
que ja ho tens fet.
X.B. ¿L’accent castellà d’on l’ha
tret?
E.F. Ve de família... No puc
posar-me l’etiqueta de xar-
nego, que m’encantaria,
perquè el meu pare i la
meva mare van néixer aquí,

però els avis i besavis eren
tots de Castella, de la Rio-
ja...
X.B. A ‘Kràmpack’ era seguidor
de l’Espanyol. I vostè?
E.F. Més aviat sí, no és que
m’importi gaire. Als cator-
ze anys, el meu avi em va
regalar el carnet de l’Espa-
nyol i jo en aquells mo-
ments era molt hippie i
molt progre i em va fotre
una putada tremenda. Però
anava al camp diumenge sí,
diumenge no. L’any se-
güent em va regalar el ma-

teix i li vaig dir prou. Tot i
així prefereixo veure un
partit del Barça perquè són
més bons.
X.B. I com a home de teatre, tant
futbol televisat què li sembla?
E.F. S’ha de fer teatre ben fet
i que la gent hi vagi. Hi ha
espai per a tots, i si la gent
prefereix quedar-se a casa
veient el futbol doncs mira,
l’època és aquesta i no hi
podem fer res.
X.B. En teatre, sembla que hagi
pogut triar les obres perquè
totes estaven molt bé. ‘Roberto

Zucco’, ‘Amfitrió’, ‘Kràmpack’,
‘La serventa amorosa’, ‘La
tempesta’...
E.F. I una gran època que és
Joglars amb el Boadella,
que em sembla que és un
gran mestre. Els Joglars són
un gran grup de teatre i el
Boadella és el que més a
prop està dels clàssics ac-
tualment...
X.B. La frase és bona.
E.F. Sí, sí.. És que el Boadella
és el Boadella, tio...
X.B. ¿Ha pogut triar les obres, o
no?
E.F. No, no, i ara... He fet el
que m’ha sortit. Ara sembla
que hagi triat per què he fet
dues pel·lícules.
X.B. Lluís Pasqual va dir que el
va agafar per a ‘Roberto Zucco’
perquè no semblava un actor.
Això és un elogi?
E.F. No ho sé. És una carac-
terística. Va ser molt valent
i va escollir aquesta opció
amb bastant risc.
X.B. Però no sembla que estigui
actuant...
E.F. Potser per no haver anat
a l’Institut del Teatre. No és
cap crítica, però podria ser.
X.B. ¿No va passar mai per
l’Institut del Teatre?
E.F. Hi vaig fer dos anys de
mim. Érem els alumnes
més tirats i els d’interpre-
tació eren els més estirats.
X.B. Teatre Lliure, Mercat de les
Flors, TNC, Teatre Romea...
D’on està més a la vora?
E.F. D’on calgui. Sóc partida-
ri de fer el millor teatre
possible a tot arreu.
X.B. Al TNC ha fet alguna cosa?
E.F. De moment no. No he fet
res ni al TNC ni al Romea
quan era de la Generalitat.
Bé, al Romea sí. Vaig fer de
cabra a La filla del Carmesí.
Sortia una cabra per allà...
Era jo! A llocs així, nacionals,
he fet de cabra.
X.B. Hi veu cap mà negra?
E.F. No ho crec. És qüestió de
casualitat.
X.B. Després d’‘El portero’ i ‘La
vida es sueño’, què més?
E.F. Hi ha un guió aquí a
Barcelona que és l’hòstia.
És un llargmetratge que es
diu Smoking Room escrit pel
Roger Gual i Julio Wallo-
vits. El Federico Luppi l’ha
llegit i diu que és molt bo.
S’ha de tirar endavant com
sigui.
X.B. ¿Ho diu perquè algun pro-
ductor s’animi?
E.F. Sí.
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