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Marc Rodríguez –fotografiat en un racó del seu barri, a l’Eixample barceloní– afirma en clau d’humor que, encara que la seva paròdia de Pablo Iglesias ha funcionat, ell se sent estrany

A rriba despistat,
afable i hiperactiu.
A Marc Rodríguez
Naque (Barcelona,
1975) unhobby tar-

dà, el teatre, se li va imposar com
a ofici i no l’ha abandonat. Co-
negut per les seves feines aPolò-
nia (des de l’any 2009) oCrackò-
via (des del 2010) la seva popu-
laritat s’ha estès amb la seva
hilarant reencarnació de Pablo
Iglesias. Ara ens brinda una lliçó
a la sala Villarroel amb l’obra
Bull, on aborda un tema tan con-
temporani com la guerra salari-
al, la humiliació entre companys
competitius i les intrigues labo-
rals. En definitiva, la selva de la
supervivència per un lloc de
treball.
Vostè anavaper físic peròva

deixar la universitat. És molt
comú que els actors provin-
guin d’altres formacions.
Jo vaig entrar a la facultat de Fí-
siques i no vaig aprovar res, es-
colti, res! Evidentment no era el
meu destí.
És que ningú no s’atreveix

d’entrada a dir que “ser actor”
és la seva vocació?
Jo vaig començar a estimar el te-
atre coma espectador. Als disset
anys m’hi vaig acostumar, hi

anava sol moltíssimes vegades.
Però no vaig fer mai ni tan sols
teatre amateur, ni un sol curset.
Amb només 21 anys debuta

al Festival Grec. Com ho re-
corda?
Vaig debutar a la Beckett; ales-
hores ja havia entrat a l’Institut
del Teatre i vaig poder sentir
que, per fi, havia trobat el meu
camí.
Té fama de ser un ‘roba-

escenes’.
Jo aixòm’ho prenc com una flo-
reta, com si fos un secundari im-
prescindible.
Alguna vegada s’ha quedat

en blanc i s’ha inventat el text?

No he hagut de dir mai “nois, ho
deixarem aquí perquè no sé per
on vaig”, però és curiós... quan et
bloqueges et sembla que passa
molta estona i amb prou feines
passen uns segons.Moltes vega-
des, des de la butaca, vostès ni
tan sols se n’adonen.
En televisió comença l’any

1998, és enMateu a ‘Nissagade
poder’ i arriben sèries com
‘Porcamisèria’, ‘Majoria abso-
luta’, ‘Vinagre’, etcètera. La
paciència és virtut comuna de
l’actor televisiu? Les esperes,
el maquillatge...
A mi em resulta molt més pesat
el cinema. Fins que no decidei-

xen que la llum és perfecta...
uuuff! En televisió el que dema-
naries de vegades és unamique-
ta més de temps per preparar el
personatge.
A ‘Polònia’ treballen sota

pressió.
Per descomptat. Tenim una ho-
ra i mitja per fer un gag, i si en
tinguéssim dues i mitja seria
meravellós! Amés, l’hi confessa-
ré, jo tinc un problema afegit: no
suporto que emmaquillin.
No el relaxa?

Nooo! No s’imagina el que és to-
ta aquella goma d’enganxar per
la cara a aquelles hores del matí,
mig adormit...!

I l’actualitat política, que
s’ha tornat boja...
Ara ens manen l’actualitat i el
pressupost. Últimament, a la
nostra vida política hi passen
tantes coses i tan de pressa que a
Polònia ens caduquen els gags...
Amb ‘Bull’, a la Villarroel,

ens planteja un temamolt con-
temporani: tres companys as-
pirants i només dos llocs de
treball...
És una descarnada sessió de bu-
llying... i jo soc el que cobra cada
nit! El que rep els pals, vaja.
L’assaig va ser terrible perquè a
la vida real tots som amics, fins i
tot soc el padrí del fill d’und’ells,

“Va tandepressa lapolíticaqueels
gagsdel ‘Polònia’ ens caduquen”

MARCRODRÍGUEZ ACTOR I IMITADORDEPABLO IGLESIAS

l’entrevista
NÚRIA ESCUR
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LLIBERT TEIXIDÓ

David Andrés al seu restaurant d’Igualada

Vambesmàgiques

De totes les novetats de
llibres de gastrono
mia avui ens fixem en
De l’alta cuina a casa,

que publica en català Columna i
en castellà Planeta. És el primer
llibre de David Andrés, cap de
cuina de l’Àbac, el restaurant de
Jordi Cruz, i propietari junt amb
el seu germà del Somiatruites a
Igualada.
He escrit en diverses ocasions

sobre aquest xef que vaig conèi
xer a Milà quan va arribar a la
primera final del San Pellegrino
YoungChef que elegeix elmillor
cuiner jove delmón. Conversant
amb ell i veientlo treballar vaig
pensarqueera l’exemplequepot
tenirunesperit altamentcompe
titiu, en el seu cas forjat quan es
dedicava a l’hoquei i va arribar a
ser campió d’Europa, jugant net.
L’esport livaensenyaratreballar
dur per superarse.Dels seus pa
resvaaprendreel valordeperse
guirelteusomnii lasevaàvialiva
inculcar que cal tocar de peus a
terra.Quanerajugadorutilitzava
patins de colors cridaners per no

oblidar aquell consell. Quan va
entrar a la cuina (primer a les or
dres de Xavier Pellicer, després
deJordiCruz)vacomençarauti
litzarvambesd’unverdvistósper
continuarrecordanthocadacop
queabaixés lamirada.
En el pròleg del seu llibre, An

doni Luis Aduriz descriu aquella
mateixa sensació després d’ha
ver estat el seu xef mentor la se
gonavegadaquevaarribara la fi
nal deMilà. “Vaig poder consta
tar que és possible competir
sense trepitjar ningú, rivalitzar
sense trencar res, fins i tot aju
dantelsaltres.Vaigaprendreque
guanyar no és res més que no
trairse”. El proper mes Andrés,
que ha tornat a ser elegit millor
cuiner joved’Espanya(vasernú
merouenlallistadelsjoveseuro
peus més influents segons For
bes)disputaràper terceravegada
la final del Young chef. Al llibre,
amb fotos d’Albert Armengol,
ensenya que a casa es pot cuinar
comunxef.Iqueresnoésimpos
sible.Ni volar amb les vambesde
tocarambelspeusa terra.

AURELIO
MORALES
XEF DE CEBO (MADRID) I LA
TERRAZA DEL CLARIS (BARCELONA)

Recomano aquest restau
rant, més que per la pro
funditat de sabors, per la
seva posada en escena,
tan imaginativa i desim
bolta. És un autèntic es
pectacle al més pur estil
de Hollywood. Sens dubte
per ami la principal vir
tut de Grant Achatz és la
creativitat i la superació
de les barreres establer
tes. Si el restaurant i la
seva cuinamereixen la
visita, la ciutat també.
Chicago és per ami una
destinació absolutament
fascinant.

Alinea
1723 N Halsted St, Chicago, IL
60614, EUA
Tel. +1 3128670110

el gust és meu

una taula per a...

CRISTINA JOLONCH

ANA JIMÉNEZ

y: “Jo no en tinc ni idea d’imitar!”

de Joan Carreras, i esclar, quan
tens al davant el teu amic i resul
ta que t’hi has de barallar... es
converteix en un joc cruel.
Hatrobatmolta gelosia enel

seu gremi?
Hihaunmoment a l’obra en què
s’argumenta que certes actituds
serveixen per unificar el grup i
evitar que freni la dinàmica. Bé,
doncs jo li juro que en teatre no
he vist mai picabaralles ni
gelosia, no s’ho creuran però és
així.
Vostè és de bon dirigir?

Crec que sí, només que a la llar
ga ja tens més criteri. Però m’he
adonat d’una cosa: cada vegada
dic menys coses, replico menys
si estic en desacord amb el di
rector... No sé si soc bon o mal
actor però sé del meu ofici i soc
agraït. Amb Pau Roca, per
exemple, estic encantat, em sor
prèn com feia temps que no em
sorprenia algú.
També s’analitza a l’obra el

darwinisme, la lluita entre les
espècies i la selecció natural.
És curiós perquè el teatre des
munta tot aquell argumentari
naturalista perquè el teatre està
basat en el més pur col∙labora
cionisme: jo necessito el meu
company.

A televisió vostè és Pablo
Iglesias, un paper que li va ar
ribar per casualitat...
Sí, sí, perquè passava per allà...
La realitat és que em caracterit
zenmolt bé però jo no sé ni com
ferho, eh? Jo no en tinc ni idea
d’imitar!
Vostè el votaria?

Doncs sí, sí que el votaria.
Per què?

Entre altres coses perquè no hi
ha gaire més alternativa; la veri

tat és que amb els altres ja ho he
provat i no m’han convençut.
Quin perfil de personatges li

ofereixen ambmés assiduïtat?
El del còmic i el del que pateix. I
a mi, que el que més m’enten
dreix i em commou en aquest
mónés la capacitat de l’ésser hu
mà d’aguantar les coses i con
tinuar..., em van molt aquests
prototipus.
Ser actor català a Catalunya

té futur o hauran d’exiliarse
tots plegats?
Jo soc un afortunat però sé que
no tothom té aquesta sort. Si
parlem del terreny del teatre
crec que aquí en sabem moltís
simd’això, el problema és trobar
els diners per continuar. I que la
gent entengui d’una vegada que
la cultura no és un luxe. La gent
no veu la cultura com un bé ne
cessari, i ho és! Vivim molt mi
llor amb ella.
Ha dit que li agrada la cadu

citat de la seva feina perquè
quan comença una obra sap
que algun dia s’acabarà.
I perquè a més, especialment, si
estàs fent una obra que no
t’agrada gens també saps que
s’acabarà. Soc un tipus a qui
sempre li ha agradat canviar: de
companys, de text, d’horaris...
El seu fracàs va ser ‘Zoo’. Di

uen que va ser la primera sèrie
catalana que van eliminar per
falta de qualitat.
Era la bomba: una sèrie força
dolenta i un capítol nefast. To
tal: la van cancel∙lar al segon
mes. Això, ara que ha passat el
temps, ja es pot dir...
Somia amb algun projecte?

Alguna cosa de llarg recorregut.
Una sèrie, una pel∙lícula, un bon
guió. Una mica menys improvi
sat que el que faig ara.
De vegades els companys de

repartiment es queden com a
amics en la vida d’un. A vostè li
ha passat ambJulioManrique,
per exemple.
És gent amb qui has compartit
moltes hores de companyia. En
el cas del Julio, a més, he après
molt d’ell. El mateix penso de
Joan Carreras o Ivan Benet, Pol
López, Mireia Aixalà... És un
grup de gent molt ampli –i me’n
deixo alguns– amb els qui em
sento part d’un “equip”.
Què significa que li agrada

ria tenir, com a actor, “la vir
tut de la nitidesa”?
Jo tinc un punt d’energia i ar
rencada vital. De vegades estic
enun semàfor, aturat, i vaig reci
tant el meu paper. La gent se’m
queda mirant... Però el que de
debò m’agradaria tenir és aque
lla netedat, el que ésnítid, essen
cial. Papers amb una pulsació
diferent de la meva, papers
menys nerviosos.
Amb ‘Bull’ la gent l’aborda

per traslladarli la seva inquie
tud...
Emdiuen coses del tipus “de tan
bé que ho heu fet m’heu angoi
xat!”. D’altres em comenten que
haguessin pujat de bon grat a
l’escenari a ajustar comptes en
nommeu.
Venguim l’obra per convèn

cerme.
Puc dirli que consolarà els qui
hagin patit bullying i espero que
desencadeni algun reflex es
trany en els qui l’han infligit
comportantse com tirans.

“Votaria a Pablo
Iglesias, no hi ha gaire
més alternativa;
he provat la resta i
nom’han convençut”

“Quan a l’escenari
tens al davant
el teu amic i t’hi has
de barallar...
resulta un joc cruel”

Cada cop que entra en un
bar continuen fentli la
mateixa broma: “Et ve de
gust un croissant?”. Una
al∙lusió al seu paper tele
visiu com a cambrer del
restaurant del Parlament
i la paròdia sobre “el
procés català”. “Soc ner
viós, molt nerviós. Supo
so que per això sempre
em donen papers que
requereixen un tempera
ment especial. Però ara
mateix, a la Villarroel, el
meu és un paper de con
tenció i... escolta, me’n
surto prou bé!”, explica
Marc Rodríguez a qui
–malgrat haver estat
també guionista i direc
tor– la interpretació el
venç. Viu sol a l’Eixample
de Barcelona i de vegades
es descobreix en ple car
rer preparant en veu alta
el seu últim personatge.
“Per a nosaltres memo
ritzar és com la raqueta
per al tennista, cal repe
tir i repetir... i repetir. No
ens queda altra opció. I
malgrat tot, encara dono
gràcies, cada dia, de tenir
aquesta feina”.
L’obra que aquests dies
ocupa la seva ment és
una metàfora contempo
rània a partir de l’experi
ència del bullying laboral.
Un mirall. Així es com
Bull ens genera rebel∙lia i
força per anar a contra
corrent.

CROISSANT,
NERVIS I
‘BULLYING’


