
DILLUNS

'' 13D'CXmjQREOa2003 el Periddico

Entrevista Juan Echanove

«EI teatre es un malalt
que te bona salut>>
LLOC DENAIXEMENT:

MADRID

EDAT:42ANYS

PROFESSI6: ACTOR
ULTIMSTREBALLS: LAS^RIE

'CUeNTAME...': ELS FILMS
■LOS ANOS bArBAROS' I
TRILEROS' (PER ESTRENAR),
I LES 0BRE8 'EL VERDUGO' I
■ALREDEOOR DE BORGES'

factor madrileny
estrena avui al
Teatre Romea 'El
precio', un intens
drama familiar
d'Arthur Miller

II NOniA MAnronELL
II BAPCaONA

Ma csial Lorca. pore, apote-
can, boixf, Franco... I ara,

policia a fTI prrclo. iina iragWia fami
liar poc rcpresenlada d'Arthur Mi
ller. que reflexiona sobre la in-
oxisitncia de la verilat absolula 1 la
tranipa quo siiposa refiigiar-se en el
victimismo.Juan Echaiiove i el direc
tor argent! Jorge bines lian tornal a
suiiiar talents -ja ho van fer en el
monoleg Alredi'iiiir lic (Jargcs- ainb
un text inlens que requereix un
gran esfon; acloral. El lilol de I'obra
fa referenda al pieu que es paga per
ainagar els sentiments. I si im tcma
nbsessiona Ecliaiiovc cscom contro-
lar aqucsia font d'cmocions que, a
vegades, etnana sense control. Al
Teatre Roinca (avui es I'estrenii), I'ac-
lor madrileny comparieix cartell
ami) Helio I'cdregal, Ana Marzoa 1
Juan Jn.se Olegui. La durcsa del dra
ma de Miller csMi seivida.

-iPer qu6 Elprecio?
-A la represeniacio niimero 400
d'Almlfdor dc Herges vaig comenqar
a parlnr ami) Uines del proxim pro-
jectc i va sorgir aqucsia obra. Quan
era un alumne'desenganyal del tea
tre vaig dccidir segiiir esludianl
gracies a El |irfciti. El vaig veureal
teatre Eenavenie i vaig pensar 'kiuin
text!', fo un Miller en esiat pur: qua-
ire personatges que portcn un com
bat dialectic fi ns a les sevcs itltimes
coDseqi'teiicies, Va ser la primera ve-
gada que vaig entendre <iiiecs In lea-
lltai esceiiica. Fins alcshores res
m'havia remogul lant per dins. Sem-
pre havia somiat fer-lo, pero no em
soiitia preparat.

-£l qud tal porta el fet do posar-se
a la pell d'unpo//?
-luterprcto un home que renuiicia a
la vida i els ideals per ciiidar el sou
pare. Aspira a abandonar el cos.
pcro si, le coses de poii. eiicara que el
que el deflucix mes ds: un germa
autoenganyat.

-^Per qud no I'estrena a Madrid?
-Amb aquesta obra es In quarts ve-

>■> Juan Echanove (dreta), amb Helio Padregal i Juan Jos6 Otegui (assegut), en un moment de J'obra.

gada que acliio a) festival Tcmpor.v
da Alia de Ciroiin, des que vaig co-
n)eu?ar amb El fcnlo. Catalunya cs cl
meu talisma. A Madrid hi arribara
I'any quevc.

-Amb aquest costum d'eslrenara
Catalunya. algu el va rcbatejarcom
Joan Echanou...

-Si. recordo que va ser una broma
d'lin del Uiure.

-Josop Maria Flotats, en canvl, Ss
per a alguns ara el nen mimat de
Madrid.
-Flotats es tot un inestie que es me-
reix ser el net) u))mat de Paris, de
Barcelona i de la ciutal que vulgui.

-^Com veu el panorama?
-El teatre es un malalt que te bona
salut. Segueixen faltanl ajudes. pero
comprovo que cada vegada hi ha
mes varieiat; amb els musicals, tan
en vogn, cl gran (eatro de text, els
iTumtalges uiultidisciplinaris...

-VosXb diu que Taclor 6s una aixeta
d'emocions que a vegades goteja o
s'embuesa. ^A quin lamplsta va?
-El millor lamplsta es un bon amic
que et baixi a la realitat. S'ha d'in-
tentar tjue la forea einoliva no cs

qiiedi a I'escena. I si la cosa esgreu.
s'ha d'nnar al ternpeuta. A difcien-
cia de I'Argentina. on son els reis, a
EsjMiiya, per desgracia, no hi lia cos
tum de soimeire's a psicoannlisi. un
exercici del lot recomanable. Si no.
ique I'hi prcguntin a Woody Allen!

-^Com aconseguelx desfer-se de
tics d'anteriors personatges?
-Al principi, resulta diffcil, perb
s'aconsegueix qunn el treball que fas

1 L'aiftocontrol
"EL DOLOR ES UNA
DROGAOUE S'HA DE
DOSIFIGAR, SI NO ES
PURA DINAMITA"

no es mecanic. De la malcixa mane-
ra que interioriizes el paper, le'n
i)ols desprcudre.

-^Oub 4s el m4s Important que li
han aportat aquests m4s de 20
anys de professid?
-L'experiencia: que et permet ser
mes obert i lolcrant. Tensenya a te-
nir mes conscienda de com cs de de-
licat el teatre. Ara assaborelxo el
plaer quo t'aporta la maduresa.

-iCreu en el Fdrum 2004?
-Crcc en una Barcelona que en tots
els esdevenlntenis iniernacionals
iicu excel lent, tot i t|ue noeslicgai-
re al cas del sen conlingtti.

-Ha fet cine, lelevisib i teatre, ha
cantal amb Ana Bel4n I fins i tot ha
escrit llibres de cuina. ^No 14 limits?
-No. Ni tampoc metes. Reconec que
el teatre rn'aporta molt mes que
qualsevol ahremilja. I snhrctol.que
aquesta porqucria de tclevisio amb
quese'nscasliga lant.

-^Qub as per a vostb la Hibertat?
-la Hibertat es I'auiesala de la sole-
dat. La gent busca estabilital,
famdia. nens, cstaius. Prefercix que
els altres creguin que son felifos
abans que ser-ho realmciit.

-Flaubert dele que la manera m4s
profunda de sentlr alguna cosa 4s
patint. ^Passa males estones al
teatre?

-El dolor per a Factor es una droga
que s'ha dedosilicar. Tine uiiacaixa
plena de seniinicnls nefastos i re
cords dolorosos a la qual rocorro en
delerminais monients. La resta del
temps procuro lenir-ia tancada per-
qu^ aixd 4s dinamita. O

TEATRE I CABARET

Ester Formosa
inaugura les
sessions golfes
del Tantarantana

II ROGER PASCUAL
11 BAOCELONA

Les ansies de lenir Ester
Formosa enire les pa-

rets del Teatre Nou Tantarantana
han fet que el seu prograinador.
Julio Alvarez, organilzi ones se.s-
sions golfes fetes a mida per a
ella. Fins diumenge que ve, I'ac-
triu i cantaiil omplini de miisica
les nits d'aquesia sala barceloni-
na amb Fespectaclc tporn. un
•cabaret emoclcnaK va puntua-
lllzaria Interpret, al servcl de la
seva veu tan peisoniiL

"Fela molt de temps que
voliem provar les sessions gol
fes- va ex])ilcar Julio Alvarez- i la
Impossibllltot de programar Es
ter Formosa en horarl conven-
cional ha fet la resta". va afcgir.
En cas ([ue l'experiencia liiigui
exit, cl director cl'aciuesia sala es
planleja seguir programani cs-
pectacles de matlnada. "Per6
sempre que es tract! de propoa-
les de creadom del matefx ait nl-
veil que Formosa", va assegurar
Fencarregal del teatre del carrer
De les Flors. una cle les sis sales ai-
tcmnlives de Barcelona, i que en
aquesta temporada lia deixat Cla
ra la seva aposla pel teatre con-
tcmporani.

it 'EPOCA' es UN
I MUSICAL FET A MIDA
IIperal'agtriu

Ideal pei Maurici Villavecchia
(pianista i director imisicnll I Mi
guel Gdrriz (i'encarregai de In
drnmatiirgia), el muniatge Fji""'
es bnsa en una seleccid de
canfons del disc hornonim que
Formosa va treurc a la vcnda
abans de I'csiiu. Tant en el coin-
pacle com en robrn, es podnit) es-
coltar Irelze canfous de Paolo
Come, Mnrisa Sannia, Amelia
Muge, Manos Hadzidukis. Simc')n
Diaz ileresila Fernandez, enlre
nitres autois.

L'ariisia ha volgui rerupevar
en aquest trcbali laii personal cl
cabaret Ini coni s'enlen al centre
d'Europn, "com un compendi do
coses amb qu4 vos construlnl un
mdn surreallsta, de somni t In-
conscidnciB", va avanear Eslor
Fominsa.

El piano de Maurici Villavec
chia. I'linic acompanyament tie
que disposa dnit de I'escennri,
yjiula in cantaiit -en aquest dlficil
cami d'abra^ar tot all6 que 4s in
tangible-, spgons I'actriu.

L'especiacle compancix laules
amb nil veil concgrii de la casa, 1:1
m-jiDl (rofJeiilMcli. i'opereta creada
i dirigida perPcrc .Sagrisia. i in-
lerprei.idn per la eompauyia So-
fonisba Oporcia. la lH>na atoliida
que va tenir el juny passai aquest
coifugr de fragments d'ohres de
Jacques Offeubncli lia let quo cl
propramador de I'espai ropeteixl
cxperieneia fi ns al dia 2C, i com-
pleti aixi. segons Alvarez,
•1'atractlu octubre musical", del
Tantarantana. O


