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Explica el llengut Pedro Ruiz, au-
tor, director i protagonista d’Es-
cándalo en palacio, que aquesta 
mordaç comèdia –després de ser 
estrenada a Madrid, s’ha instal-
lat al Teatre Apolo–, no està basa-
da en el president francès, Nico-
lás Sarkozy, i Carla Bruni. Però els 
personatges el contradiuen, i al 
país veí ja han contactat amb ell 
per adaptar l’obra. La seva ficció 
no enganya: Bernard Mathieu, 
un home madur i baixet (Ruiz), 
i Paola d’Angio (Lidia San José), 
una bella i jove exmodel i presen-
tadora, són el president i la pri-
mera dama d’un país sense iden-
tificar. Les càmeres de seguretat 
els enganxen en una tòrrida esce-
na i l’emissió de les imatges per 
televisió porten el president a la 
corda fluixa...
 «És una obra que parla de la 
condició humana; del cinisme, 
ambició, corrupció, enamora-
ment... Són només dos éssers hu-
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mans atrapats per la seva posició 
i l’assetjament dels altres. És di-
vertida i mordaç. És Tartuf», sos-
té el prolífic creador, a qui, acla-
reix, ja no li interessen els polí-
tics. «Són un exèrcit de paparres. 
Em fa molta mandra, no perdo 
un minut parlant-ne».

DEBUTANT / És la primera comèdia 
que escriu i li ha resultat «més sen-
zill que els xous en què feia molts 
personatges». Al tinter li queden 
moltes idees i desitjos de tornar 
a una televisió que avui vomita 
«merda i es regeix només per in-
teressos». «No hi ha llibertat. Els 
directius no volen gent que pen-
si més que ells, però canviarà. La 
personalitat és l’únic format que 
no mor. Estan assassinant l’ànima 
de la societat». Ell no es rendeix i 
segueix amb el gallet a punt. Vi-
atjarà a l’Argentina i Xile amb un 
altre xou, i ja s’ha llançat la terce-
raa edició del seu llibre Al hijo que 
no tengo. «Jo resisteixo. No paro de 
treballar». H
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–Vostè s’hi deixa la pell i fins i tot la 
veu...  
–El que faci falta. Quan estudiava te-
atre a París amb Jacques Lecoq, em 
va dir que jo sempre seria un ama-
teur. Tenia raó i això és bo: tenir un 
llaç íntim i afectiu amb el fet d’actu-
ar. Quan el terreny professional es 
lliga amb l’íntim, t’hi deixes la pell, 
les ungles, els cabells... Si per jugar 
bé a futbol s’ha de barrejar tècni-
ca amb intuïció i talent, prefereixo 
aquests últims. La tècnica és neces-
sària però és la germana lletja, no 
s’ha de veure.

–Sorprèn els que només el coneixen 
pels seus malvats del cine. Però, se-
gons diu, el que més li agrada és fer 
el pallasso, ¿oi?
–És curiós: a França, com que sóc 
el dels films seriosos, flipaven amb 
aquesta obra. El públic no s’atrevia 
ni a riure. En canvi, els meus amics, 
que em coneixen de fer el pallasso, 
de fer teatre amb Toni Albà i altres, 
es van sorprendre molt amb les me-
ves pel·lis franceses. L’esperit del pa-
llasso forma part de la meva manera 

Torna amb ‘Non solum’, 
obra escrita a quatre mans 
amb Jorge Picó amb
què sorprèn el públic
des de fa cinc anys. 

de ser. I quan invento o escric algu-
na cosa, tot em surt còmic.

–Li ha sortit una obra hilarant premi-
ada amb el Max al millor autor teatral 
en català. ¿De què va? 
–És difícil explicar-la. Parla de la 
identitat, de l’autoritat... Hi ha por-
nografia i canto boleros, perquè 
m’encanta cantar tot i que ho faci 
malament. Estem molt orgullosos 
que el premi hagi sigut per al text 
perquè volem que sobrepassi l’intèr-
pret. La gent pot venir al teatre a veu-
re el grassonet del cine, però volem 
que l’obra s’imposi i vegin un lam-
pista, un que s’embolica amb una 
extraterrestre... És un viatge existen-
cial, surrealista. El públic no sap on 
va però accepta anar-hi.

–¿A on el porta?
–Pot ser el paradís, un cementiri, un 
planeta... Hi ha moltes preguntes i 
poques respostes.

–Ha portat l’obra a Colòmbia, França, 
la Polinèsia... ¿S’ho esperava? 
–El meu treball, tant en cine com en 
teatre, ha sobrepassat els meus som-
nis més generosos. Vam fer l’obra as-
sumint que no agradaria a tot arreu. 
L’acollida ha sigut brutal. La vam es-
trenar fa cinc anys i l’obra es va mo-
vent, està viva. Com en el futbol, 
manté l’estructura de joc, però ca-
da dia és diferent, hi ha improvisaci-
ons. Voldríem que el públic pensés 
que està tot improvisat.  
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«Faig comèdia cada dia, 
m’agrada fer el pallasso» 
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quio, sigui el país convidat al Grec? 
–Està molt bé que acollim coses de 
tot arreu. El públic està desitjant que 
li expliquin històries diferents, que 
el sorprenguin; detesto que es digui 
que ara el que vol són comèdies. Jo 
amb els japonesos ja em vaig quedar 
parat amb la seva forma de parlar. 
«Hu jaaaaa». Em commouen.

–Aviat veurem Pastora Vega i la seva 
nova parella, Juan Ribó, a Una rela-

ción pornográfica, que vostè va ro-
dar per al cine. 
–Pastora em cau molt bé i és una 
obra molt teatral que està molt ben 
escrita. El tema és actual: una dona 
i un home que no saben ni els seus 
noms, ni el seu passat..., però sorgeix 
entre ells una atracció brutal.  

–¿Què prepara ara?
–Estic pensant escriure, també amb 
Jorge Picó, altres artefactes teatrals. 
I potser un guió de cine. 

–¿Per què a la pantalla només li ve-
iem el perfil seriós? ¿No li agradaria 
fer comèdies?
–Jo faig comèdia cada dia, m’agrada 
fer el pallasso. Al cine busco fer co-
ses que m’agradin, sense prejudicis, 
cap gènere en concret. Però potser 
sóc més exigent per a la comèdia, no 
em reconec tant si no és meva.  H

«A França flipen al 
veure’m en aquesta 
comèdia, igual que 
els meus amics al 
veure’m a les ‘pel·lis’»

uen, és necessari perquè funcioni el 
sistema. Quan en l’obra insulto els 
polítics, a tot arreu em pregunten si 
ho he fet expressament per a aquell 
lloc, per al seu ministre o alcalde. Re-
flecteixo un fenomen generalitzat. 

–¿Als actors també els haurien de 
retallar el sou?
–Si vols fer pasta no et poses a fer te-
atre. Això és vocacional. 

–¿Què li sembla que el Japó, on vos-
tè va rodar Mapa dels sons de Tò-

–¿Com els seus insults als polítics? 
¿Què en pensa de la tisorada?
–Com la majoria. Segurament els 
canvis són necessaris, però el que sí 
que és segur és que fa poc als bancs 
se’ls va donar pasta i aquesta pasta 
no sabem on és. Quan hi ha retalla-
des sempre paguen els mateixos, i 
els bancs han guanyat molts diners 
i en segueixen guanyant i en segui-
ran guanyant perquè, segons ens di-
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