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Escenari|s

entrevista a Eduard Fernández, actor

ALBERT LLADÓ
Eduard Fernández (Barcelona,
1964) va arribar almóndel cinema
a finals dels anys noranta gràcies a
Los lobos deWashington, el filmde
Mariano Barroso. Aviat es va par
larde la sevamirada, de comésca
paç de parlar sense parlar, dels
seus subtils gestos. Per Faust 5.0,
de La Fura, li van donar el primer
Goya, l’any 2001. Dos anys més
tard, va ser la pel∙lículaA la ciutat,
de Cesc Gay, la que li va permetre
emportarse una segona estatueta.
Però l’actor portava una motxilla
importantíssima. Havia treballat
ja amb alguns dels noms més im
portants de l’escena en unaBarce
lonaenplenaefervescènciacreati
va. Lluís Pasqual, el 1993, decideix
oferir el paper protagonista deRo
berto Zucco, de Koltès, a un jove
que pràcticament no havia fet res
de text. Elmuntatge del Lliure en
cara es recorda. Avui, cada vegada
més convençut que l’escenari és la
sevaveritable llar, l’actor interpre
ta a Panorama des del pont Eddie
Carbone, un immigrant italià als
EUA dels anys cinquanta que es
debat entre l’honor i la passió.

Comença estudiant mim i actuant al
cafèteatre El Llantiol. ¿Aquesta pri
mera formació li ha servit per al seu
treball posterior?
En teatre, sense cap dubte, sí. Són
coses petites molt difícils d’ano
menar. Queda impregnat en un al
guna cosa al cos, en el gest, en la
forma, en el tempo... Sí que m’ha
ajudat. M’agrada sorprendre’m a
mimateix en aquest sentit.

Els seus inicis estan lligats a Els Jo
glars d’Albert Boadella. ¿Com recor
da aquella època a Barcelona?
Boadella és un dels directors més
grans amb qui he treballat mai. Va

ser una època ambmolta creativi
tat, s’ensumavamoltaalegria, il∙lu
sió. Ara tot està molt més institu
cionalitzat. Tot és més política
ment correcte. O incorrecte, però
només una miqueta. En aquest
sentit, és molt trist. Ara hi ha
menys llibertat íntima. Aquesta
correcció catalana... La tenim.

Lecoq defensava que dir un text o ex
pressarse físicament formenpart del
mateix aprenentatge. Vostè passa
del mim a Koltès...
Lluís Pasqual es va arriscar molt
escollintme per a Roberto Zucco.
Em costava. Suposo que va optar
per algú que semblava que venia
del carrer en comptes d’algú molt

més actuat... Em va acollir i em va
cuidar molt. No ho oblidaré mai.

Després el crida Calixto Bieito per fer
de Felip el Bastard a ‘El rei Joan’. As
segura que va sentir por.
Em va demanar que m’aprengués
unmonòleg.Me’n vaig anar a casa
i vaig pensar que n’era incapaç. Li
vaigdir quenopodria ferni la pro
va. Em va convidar a un cafè i em
va convèncer.

Després d’interpretar Shakespeare,
Beckett o Molière sembla que hi ha
unmoment en què la seva carrera es
reorienta cap al cinema. Amb ‘Los lo
bos deWashington’ el nominen ja al
Goya com amillor actor revelació.
Vaig fer molts càstings. Anava a
Madrid, em pagava el bitllet quan
no tenia ni unduro, i no et deienni
hola. Però amb Barroso comença
tot.

Alguna vegada ha dit que per gua
nyar un Oscar “no fa falta ser ni tan
sols actor”. Què el va atreure del ci
nema? Per què ara torna a estarmés
interessat en el teatre?
M’agrada molt el cinema. Però
aquesta il∙lusió per rodar, només
per rodar, ja no és suficient.
Abans, només de veure la càmera,
et senties com un nen... Ara que
m’he fet gran, em fa la sensació
que el llocmés adequat per desen
volupar la professió d’actor és el
teatre.

Un dels personatges que més l’han
marcat és Pere Casaldàliga, a qui va
donar vida a ‘Descalç sobre la terra
vermella’, el 2014.
Conèixer Casaldàliga va ser un
dels grans regals de la meva vida.
Ha estat fidel al seu discurs abso
lutament cada dia de la seva vida.
Demostra que es pot ser honest i
compromès. És un exemple. És un
Jesucrist menys famós. Hi ha una
cosa gairebémística en ell.

Té una filla, Greta, que és actriu. Com
veu la professió el 2016? Hi ha, en
l’actualitat, certa homogeneïtzació al
teatre?
Quan els poders publiciten les co
ses, publiciten el que volen. A mi
sempre m’ha agradat estar al
marge de la política perquè no
s’aprofitin. No sóc especialment
mediàtic.

Ha viscut a cavall de Madrid i Barce
lona. Com viu l’anomenat procés?
Cal començar a parlar amb natu
ralitat. Potser te la jugues una mi
ca... Podria ser. És veritat que sóc
més a prop d’Ada Colau que d’al
tres. És així. Però bàsicament el
quem’agrada és la llibertat, la bar
reja, i em reconec en un gran per

GeorgesLavaudant (Grenoble, 1947) ho
ha fet gairebé tot almóndel teatre.Ha
portat a escena Shakespeare, Txékhov,
Genet,Musset, Brecht, Artaud i, fins i tot,
ha adaptatL’educació sentimentalde
Flaubert, però també s’ha dedicat a l’òpe
ra, aixecant peces deMozart,Wagner o
Debussy.
Té el director francès una connexió

especial ambel públic català. AlTNCha
dirigitEls gegants de lamuntanya (1999),
dePirandello,Coriolà (2002), de Shakes
peare,Començaments sense fi (2003), de
Kafka, imés recentment, l’any 2011,El
misantrop, deMolière. “Ésboper a tot
homque el teatre privat porti algú del
teatre públic”, ens diuEduardFernán
dez. I és que el francès ha estat al capda
vant delTeatreNacional Popular a
Villeurbanedurant deu anys (19861996)
i ha estat director delmíticTeatreOdéon
des del 1996 fins al 2006.Ara arriba al
Romeapermostrarnos unMiller,Pano
ramades del pont, amb accent català
gràcies a l’adaptació de JoanSellent.
Malgrat la seva cultura ingent, Lavau

dant defensa que la sevamanera de tre
ballar s’alimenta de l’observació i la in
tuïció. És un teatre analògic enunmón
excessivamentmecanitzat. I tot des del
gest còmplice i delicat. “Ésd’una exquisi

desa en el tracte quem’emocionaprofun
dament”, reconeixFernández. “Els ac
tors sommolt fràgils. I hemde serho. Ell
ho témolt en compte.No és simplement
per ser elegant. És perquè t’atreveixis a
provar coses sense pudor fins a trobar
una veuquepermeti unaprofunda inti
mitat humana”, explica l’intèrpret.A.LL.

Georges Lavaudant KIM MANRESA / ARXIU

el director

L’exquisidesa de Lavaudant

“Em reconec en
el Pijoaparte deMarsé”

Panorama des del pont El teatre Romea estrena un dels títols
clàssics d’ArthurMiller. Parlem amb el seu protagonista, Eduard
Fernández, i repassem l’obra del gran dramaturg americà
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sonatge de Marsé, el Pijoaparte,
que és un xarnego.

Parlem de ‘Panorama des del pont’.
El que fa Arthur Miller és posar en
dubte l’ideal del somni americà.
Quan algú crea una imatge crea la
contrària. Sens dubte és la gran
obra de l’antisomni americà. I
l’Eddie Carbone és un gran perso
natge.

És una obra, també, sobre la traïció.

Arthur Miller i Elia Kazan eren
amics. Però Kazan denuncia Mi
ller, per comunista, durant la caça
debruixes.Després, cadaunva fer
una obra (Panorama des del pont i
La llei del silenci) per explicar els
motius que et poden portar a una
delació.

La immigració és un altre dels temes
clau.
Veurem molts components que
ens fan entendre què vol dir mar

xar a un altre país, no tenir diners,
ser considerat un ciutadà de sego
na, treballar en el pitjor...

¿No han desaparegut del tot els
guetos?
Jo séde casos aBarcelonaque, per
ser immigrants, trobantse fins i
tot en el món del teatre, els mar
quen un sostre i els diuen que
d’allà no passaran. Em sembla
menyspreable. I passa. I passa grà
cies a gent que coneixem, que és

molt cool, i quepassen fins i tot per
progres.

Els personatges són estibadors del
port. Apareixen els sindicats, corrup
tes. Sembla la segona temporada de
‘The wire’.
L’obra parla de l’altra llei. Per ser
civilitzats, diu Miller, ens confor
mem amb la meitat. Hi ha una al
tra llei quemesura la justíciad’una
altra manera.

L’amor que sent l’Eddie per la Katie,
la neboda que va adoptar de petita,
pot convertirse enunaobsessió peri
llosa. “Una passió que es fica dins,
com un intrús”, llegim. L’obra s’es
trena el 1955. El mateix any en què
Nabokov publica ‘Lolita’!
Hem volgut allunyarnos de la
imatge de Lolita. L’amor de l’Ed
die per la nena és molt gran, molt
net, molt pur, del qual ell no en té
gens de consciència.

El personatge femení, aquí, és molt
més ingenu.
Sí! La Catherine és absolutament
més ingènua que Lolita! I, tot i ai
xí, després ja es veu... A tots ens
agrada que ens adulin, però tot té
un límit.

Es parla a l’obra, fins i tot, de“puresa
perversa”.
La puresa de l’Eddie és excessiva.
Es barreja amb l’amor. Arriba un
moment en què, per una qüestió
física, la relació entre pare i filla
(encara que ell és l’oncle) es posa
al seu lloc. I aquí aixònohapassat.
Ell està en calçotets quan ella arri
ba, l’abraça... Cap dels dos no té
por de cap altra cosa. I això, des de
fora, es veumolt diferent.

La Catherine ha estat una mica la se
va escultura creada, a la qual dedica
tots els seus sacrificis.
L’Eddie s’ha fet a si mateix. Té al
guna cosa d’animal. És un perso
natge ambmoltes arestes...

Però la llibertat apareix. Ella ha de
volar, i això li crea un trauma.
En la societat catòlica en què vi
vim això ho entenem bé. Això del
pare que diu: “Que ningú no toqui
lameva filla”... Però és que, alhora,
és la seva font de felicitat.

Sorprèn la barreja entre clàssic i con
temporani. L’advocat, Alfieri, parla
directament al públic trencant la
quarta paret.
Sí, aquesta obra té alguna cosa de
teatre grec i, alhora, de teatre psi
cològic. Hi són els dos vessants. |

Arthur Miller
Panorama des del pont
TEATRE ROMEA. DEL 2 DE FEBRER AL 10 D’ABRIL

L’actor Eduard
Fernández fotogra
fiat recentment
a les instal∙lacions
de l’antiga fàbrica
Fabra i Coats de
Barcelona
FOTO: ÀLEX GARCIA
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