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L’

David Selvas admet que és un actor energètic
per la seva pulsió física, pel nervi que transmet.

I també que és intuïtiu i que, amb els anys, ha

construït la seva tècnica a partir de robar gestos,

emocions, sentiments, actituds. “El millor actor és

el que millor roba”, assegura, “i ho passa pel seu

propi sedàs”.(Text: Adriana Clivillé / Fotos: Maider

Mendaza)

 L’actor és un

lladre de gestos

i emocions

“

escenari és un espai en què
David Selvas se sent còmode i la raó per la qual va
decidir estudiar interpretació. Assegura que a l’ini-
ci de la seva carrera va tenir sort, perquè va co-
mençar a treballar ràpid i amb directors consoli-
dats, com ara Calixto Bieito amb el muntatge d’El
rei Joan, de Shakespeare. Selvas forma part d’un
grup d’actors prou coneguts que ja fa una dècada
que trepitja els escenaris, entre els quals es troben
Eduard Fernández i Mònica López. “Tots vení-
em del teatre i el que ens interessava i ens conti-
nua interessant és el teatre. És el lloc on vull anar
i el motiu pel qual faig aquesta feina”.
El seu nou repte és Els estiuejants, de Màxim
Gorki, en cartell al Teatre Lliure de Barcelona fins
al 21 de maig. És, a més, el primer espectacle de
gran format dirigit per Carlota Subirós.

Els estiuejants s’ha definit com un retrat de
l’ànima col·lectiva a principis del segle XX.
És una obra molt txekhoviana, evidentment. Una
peça en què fa la sensació que no passen grans
coses, que tracta sentiments. Però té una part so-
cial molt important precisament per estar escri-
ta el 1905, poc abans de l’esclat de la revolució
bolxevic. La revolució està latent. Parla de la re-
lació que s’estableix entre diverses famílies bur-
geses al voltant d’una casa d’estiueig. Planteja el
xoc entre dues maneres de veure el món: el bur-
gès que ha assolit un nivell de vida benestant
gràcies al sacrifici dels seus pares i n’està orgu-
llós, malgrat que la seva existència no tingui gai-
re sentit. I, d’altra banda, el que se sent en deu
te amb la societat. Planteja una qüestió de
consciència social. I aquesta confrontació tras-
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passa a les emocions i als sentiments entre les
persones.

Gorki va escriure aquest text animat per
Txèkhov, en plena prerevolució. ¿Procures do-
cumentar-te de l’època, de l’autor?
M’acostuma a agradar, però depèn. Aquest mun-
tatge la directora l’ha ubicat a l’actualitat. La seva
proposta és molt interessant perquè la casa és del
1900, però els personatges són estiuejants actuals
que han comprat aquesta vivenda. Hi ha vasos co-
municants interessants per la manera com es pot
treballar dramatúrgicament. Hi ha un diàleg molt
curiós entre aquests dos moments.

¿És una manera de fer l’espectacle més accessi-
ble al públic?
Sí. Els estiuejants és un clàssic perquè té un ressò
i un regust absolutament actual. Hi ha llargs mo-
nòlegs morals de pes que són posicions que es
podrien defensar avui. Per exemple, la idea
d’aprofitar els privilegis adquirits per ajudar els

altres. O, per contra, viure gaudint absolutament
i sense preocupar-se per l’entorn. Són discursos
molt contemporanis, a vegades. Potser la relació
més personal sí que delata que és un text amb
més d’un segle de vida. En l’obra no hi ha una
pulsió sexual gaire forta, sinó més aviat una sen-
sualitat.

¿El teu personatge és dels que pateix o dels que
s’ho tira a l’esquena?
S’ho tira absolutament a l’esquena. A mi m’agra-
da, però és curiós que a la resta d’actors de la com-
panyia els cau molt malament. És un individu
bastant absurd, sempre està content quan la resta
estan tristos. Però com a contrapunt funciona molt
bé. Aporta ritme, però no vol dir que no s’adoni
del que està passant! És un gran amfitrió i li agra-
da que tothom estigui a casa seva. Té un punt maco
a l’hora de treballar-lo.

El director Joan Ollé deia fa poc que com més
pateix un personatge, millor s’ho passa l’actor.
La bogeria d’aquesta feina, sobretot en teatre, és
com mesurar el que sents a l’escenari amb el que
rep el públic. Un mateix no es veu i per això té
tanta força el director en teatre, perquè és el mi-
rall de l’actor. El que diu Joan Ollé –perversament,
com gairebé sempre en ell- és que l’actor se sent
recompensat si el personatge pateix. Però no és
del tot veritat, perquè el teatre és comunicació. El
que fa gran el teatre és haver de comunicar emo-
cions. I el fet que l’actor senti no vol dir sempre
que el públic sent. I, en funció de l’audiència,
aquesta relació cada vegada és més estranya i més
llunyana. Per això cada vegada hi ha d’haver més
tècnica: per fer arribar el sentiment a la fila 30 del
Teatre Grec.

La tècnica també passa per un sedàs personal de
cada actor, a part que puguis renovar-te cons-
tantment. Com te la prens?
Després de l’Institut del Teatre, amb diferents
seminaris. En un seminari que vaig fer fa anys
amb Franco di Francescoantonio va dir una de
les frases més importants per a mi, i crec que
tots els assistents la vam agafar al vol. La frase
era: robeu, robeu el millor. Ell era un gran auto-
didacte i defensava que el bon actor és el que
millor sap robar: ja sigui el moviment de les mans
d’una actriu o una actitud. Roba-ho! El millor
actor és el millor lladre, i al que se li nota menys:
ho passa pel seu sedàs i ho transforma. En el fons,
això és també la curiositat, saber on ets. En el
moment que robes vol dir que destries i veus el
que t’agrada, i llavors és més fàcil saber el que no
t’agrada. Vol dir que saps més bé on ets i més bé
cap on vas, com a actor. La curiositat és un mo-
tor molt potent i, per a mi, és el motor bàsic de
l’actor. Això enllaça amb el fet d’informar-se so-
bre una obra, un text o un autor. Jo he après
moltes coses a partir de personatges: amb Juli
Cèsar, de Shakespeare, que va dirigir Àlex Rigola,
em vaig llegir la biografia de Plutarc i vaig des-
cobrir una història, un món. Però moltes vega-
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Un home de teatre
A David Selvas li agrada el concepte d’home
de teatre perquè recupera la idea de la visió
general del que implica un muntatge sobre
l’escenari. Després d’haver dirigit un text a la
Sala Muntaner i un assaig obert amb estudi-
ants de l’Institut del Teatre de Barcelona
afirma que s’hi tornarà a implicar quan torni
a trobar un text que valgui la pena. La
direcció ara mateix “em dóna molta trempe-
ra” i li agradaria poder-la anar compaginant
amb la interpretació.

Just abans d’Els estiuejants, de Màxim
Gorki, Selvas va estar de gira a la ciutat
italiana de Milà amb La Celestina que va
posar en escena per al Fòrum de les Cultures
2004 el transgressor director canadenc
Robert Lépage. L’any 2000 el mateix director
li proposa intervenir a El polígraf, de la qual és
coautor conjuntament amb Brassard, i que
s’estrena al Canadà. Després de tres mesos
dedicat a aquest muntatge, Selvas es va
estar tres mesos estudiant anglès a Nova
York. D’aquella època recorda l’enorme se-
paració entre actor de cinema, teatre o tele-
visió, herència de la competitiva societat
nord-americana.

Restes humanes sense identificar, de Bren-
dan Fraser i dirigida per Manel Dueso; Así
que pasen cinco años, de García Lorca amb
direcció de Joan Ollé; Coriolà, de Shakespe-
are i dirigida per George Lavaudant al Naci-
onal, i Salamandra, de Benet i Jornet, amb
direcció de Toni Casares, són algunes de les
seves intervencions al teatre.

L’escena ha estat una constant per a
aquest jove actor llicenciat en interpretació
l’any 1994. Tot just sortit de l’Institut del
Teatre va rebre la proposta de Calixto Bieito
d’intervenir a El rei Joan, de Shakespeare.
Amb Bieito (actual director artístic del Teatre
Romea de Barcelona) va tornar a treballar en
un altre Shakesperare, Mesura per mesura,
i a Amfitrió, de Molière.

El tast que David Selvas ha fet del cinema
consisteix en Carícies i Amic Amat, de Ven-
tura Pons, Pau i el seu germà, una revelació
de cinema independent català signada per
Marc Recha, i Núvols d’estiu, de Felipe Vega.

des s’obren mons perquè estàs constantment es-
tudiant. Si vols.

Parlant de tècnica, tinc la sensació que ets força
visceral.
Sóc bastant intuïtiu, com a intèrpret. Amb els anys
un és més tècnic i això està bé. Quan s’és més jove,
com que es tenen menys recursos, es dóna tot: el
que pots, el que tens... la vida, gairebé. Equivo-
cant-te moltíssim i encertant-la segurament amb
alguns aspectes, com ara la frescor. Els actors nous
que apareixen aporten una fisicitat diferent, jove,
nova, per polir. I a poc a poc vas sent capaç de
distanciar-te. Jo sóc energètic, pel cos, pel físic.
Però moltes vegades he tret coses per energia per-
què no les he sabut fer d’una altra manera.

Parles molt d’energia, d’implicació en el teatre...
Com arribes a la interpretació?

Com molts actors en aquest país: pel teatre d’afi-
cionats. Vaig començar a estudiar la carrera de pe-
riodisme perquè, com els passa a molts companys,
sabia què volia fer però no m’hi atrevia. Vaig com-
paginar les dues carreres durant dos anys i llavors
em vaig centrar en el teatre. He tingut molta sort,
perquè vaig començar a treballar de seguida.

La telesèrie Nissaga de poder, de TV3, va ser una
de les oportunitats clau, quan començaves
l’any 1996.
La possibilitat de fer-la va ser molt positiva pel
moment en què em va arribar. I, a més, el perso-
natge estava molt bé. Vaig estar on tocava en el
moment oportú. Una telesèrie està bé, és feina.
Però, a part de diners i feina, aporta poques coses.
Està bé per començar. El que jo feia era teatre,
estudiava teatre. El teatre és un ritual molt con-
cret i el centre, per a mi, és aquest.
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¿Es pot dir que la televisió va ser una mica un
trampolí, per la projecció pública que et va do-
nar? Igual com pot haver passat amb la Mònica
López.
El temps ho dirà, suposo. Quan jo vaig fer Nissa-
ga de poder les telesèries tot just començaven. Però
en aquell moment un actor volia ser-ho per fer
teatre, no per sortir a la televisió. Tots veníem
del teatre i el que ens interessava i ens continua
interessant és el teatre. És el lloc on vull anar i el
motiu pel qual faig aquesta feina.  És el meu ofi-
ci. Però, per exemple, Sergi Belbel em va propo-
sar fer el muntatge de Testament, de Benet i
Jornet, perquè em coneixia de la televisió. A mi
em va anar molt bé fer una telesèrie, però difícil-
ment la tornaria a fer ara. Ara els càstings es fan

d’una altra manera, la televisió necessita un altre
tipus d’actors.

En aquesta professió ¿és inevitable voler agra-
dar?
I tant! És bàsic. Tot i que aquesta part cada vega-
da pesa menys o està ubicada en un lloc més sa.
Però és evident. Només conec una actriu que no
llegeix crítiques, que és la Núria Moreno, la filla
de la Núria Espert: li afecten tant que no les pot
llegir. Però la veritat és que no conec ningú que
no vulgui llegir les seves crítiques. Malgrat que
un crític no t’agradi, vols que et deixi bé quan
parla de tu.

En el teu currículum hi ha moltes feines que es
mouen per complicitats.
Sí, és veritat i això és molt normal. Vaig fer Les
nines russes, un telefilm que dirigia Pau Freixa,
en què també intervenia Lluís Homar. I ara amb
el Lluís coincideixo a la telesèrie Àngels i sants,
de TV3. Aquestes complicitats són de puta mare:
parles el mateix llenguatge, t’entens i t’ho passes
bé. Hi ha directors que em proposen alguna col·-
laboració i contesto que sí abans de saber què és:
el Pau Freixa, l’Àlex Rigola, el Manel Dueso... i
amb la Carlota Subirós és la primera vegada que
col·laboro però estic molt content, perquè treba-
lla les coses petites, el material que necessites...
És una actitud que es troba poc.

Suposo que aquesta complicitat es dóna en el
cinema que has fet.
El cinema segueix sent l’aristòcrata d’aquesta pro-
fessió. Aquí no tant, però a Madrid... els va més
el glamour. A part de Javier Bardem i quatre més,
quin altre actor omple un cinema?
Hi ha actors que l’han omplert, però no sem-
pre. Per què aquesta importància dels actors?
Evidentment que la societat necessita els seus
miralls, però és bastant ridícul tot plegat. Com
a actor tenir una pel·lícula és un valor afegit.
El cinema s’envolta de viatges, de festivals...
Jo he pujat l’escala del Festival de Cannes. És
difícil, però m’agradaria combinar cinema i te-
atre.

També dirigint teatre? Has dirigit un assaig
obert amb alumnes de l’Institut del Teatre de
Barcelona i una peça a la Sala Muntaner.
Buscava el text que m’anés bé, una comèdia per-
què trobo que se’n fan poques. No cal fer només
estripades, es pot parlar de coses importants des
d’altres punts de vista. I vaig trobar The Bug, un
text americà gairebé kafkià que parla de l’empre-
sa mitjançant quatre personatges. De seguida vaig
trobar els actors, que m’encanten: Julio Manrique,
Víctor Pi, Tilda Espluga i Laura Jou.
Dirigir és una aventura que em va encantar i vull
seguir fent. Cal trobar textos i moments i s’han
de fer moltes gestions. Quan trobi altre cop un
text pel qual valgui la pena moure tot això, ho
tornaré a fer.  L’assaig obert al Lliure va repre-
sentar el fet de gaudir assajant.

La bogeria d’aquesta
feina, sobretot en

teatre, és com
mesurar el que

sents a l’escenari
amb el que

rep el públic
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