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Pedro Casablanc és el protagonista i
gairebé únic actor de «Yo,
Feuerbach», una obra de Tankred
Dorst que porta dissabte al Teatre de
Salt. La seva interpretació ha
enlluernat la crítica i l’ha fet
candidat al Premi Valle Inclán 

Feuerbach va ser un gran actor i ha
caigut en l’oblit. Com porta vostè
aquesta possibilitat?

Si neixes actor, neixes amb aquesta
por. El cas d’en Feuerbach és molt es-
pecial, no el puc desvelar. Ara bé, és cert
que els actors som com colors en una
paleta, servim per donar forma a una
obra, però amb una mica d’aiguarràs
se’ns esborra del mapa. 

Així de fàcil?
En aquesta professió la feina és tan

precària que no pots deixar-te gaire,
d’això se serveix el poder per tenir-nos

callats i dominats. És clar, al poder li en-
canta fer callar un bufó. Conec força
companys que per un sí o per un no  han
deixat de treballar. Pregunta com ho
porto jo? Doncs amb resignació.

S’imagina envellint en un casalot
com la Norma Desmond de Sunset
Boulevard?

No estaria malament, tenir un casa-
lot com aquell i una majordoma que du
tota la vida enamorada de mi (riu). I que
em fes baixar les escales mentre jo dic
[imposta la veu] «All right Mr. DeMille,
I’m ready for my close-up». El cas és que
no tinc ni casalot ni majordoma.

En l’obra comença demanant llum.
Els actors també tenen portes giratò-
ries cap a una companyia elèctrica?

No, per aconseguir això t’has de fer
polític abans de deixar els escenaris,
quan encara ets a la cresta de l’onada.
Com en Puigcorbé, veu, que ha sabut

trobar el vincle amb la política. Jo ni tan
sols m’ho he plantejat.

Vostè ja no deu haver de fer proves,
com el pobre Feuerbach, però segur
que de jove sí.

I tant, que en faig. Per teatre ja no gai-
res, però per cinema i sèries de televisió,
sí. Recordo els càstings dels meus inicis
com a estones molt humiliants, de
molts nervis, és com despullar-te da-
vant de qui et fa la prova. Amb el temps
he vist que molts d’aquells que em jut-
javen no tenien criteri per jutjar ningú.
Són un mal necessari.

Només amb talent és possible
triomfar?

Només amb talent, no, almenys no
en aquesta professió. Hauria de ser un
talent desmesurat, i encara. També cal
procurar aguantar i tenir molta, molta
sort. I sobretot, saber nedar i guardar la
roba, que no es noti gens que ho fas bé,
perquè ja sabem que Espanya s’escriu
amb E d’enveja.

Sempre queda la política, on el ta-
lent no és necessari.

I cada vegada és més així. Estan acon-
seguint que la societat sigui poc crítica
amb el poder.

Hauria de ser al revés.
Però som una societat acovardida i

gandula. Estem acostumats que ens ho
donin tot fet. Mentre tinguem un sostre
i les necessitats cobertes, ho permetem
tot al poder.
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«Som una societat
acovardida
i gandula»

«Per aconseguir
portes giratòries

t’has de fer
polític abans

d’abandonar els
escenaris, quan

ets a la cresta de
l’onada. Com en
Puigcorbé, veu,

que ha sabut
trobar el vincle»
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a ha arribat Sant Va-
lentí pel goig dels co-
merciants que han fet
d’aquesta diada un

motiu més per vendre, intentant
fer-nos creure que és una festa
tradicional fins i tot a casa nostra.
Els aparadors exposen tot tipus de
productes amb forma de cors i de
color rosa, per proclamar el dia
més kitsch dels enamorats. Ens
diuen que avui,  de febrer, és
una bona diada per mostrar les
nostres emocions. El màrqueting
desplega una pressió edulcorada
de l’amor per fomentar la necessi-
tat de dir-nos que ens estimem.
Per reforçar el sentiment de culpa
si no aprofitem la data per expres-
sar el nostre amor, ens expliquen
que alextímia és la incapacitat per
expressar verbalment les emo-
cions atès que els afectats no són
capaços d’identificar, entendre o
descriure allò que senten. Es con-
sidera un problema psicològic
que afecta més els homes, el ,
que les dones, l’,. Però el 
de febrer també és la data d’una
efemèride ben diferent: és la
massacre del Dia de Sant Valentí,
l’assassinat de set persones el
, en el conflicte per la prohi-
bició de venda d’alcohol entre
dues poderoses bandes criminals
a Chicago: la banda italiana del
Costat Sud dirigida per Al Capo-
ne i la banda irlandesa del Costat
Nord dirigida per Bugs Moran.
Antics membres de la banda
Egan’s Rats van estar sota la sospi-
ta també d’haver tingut un paper
important en la massacre, donant
suport a Capone. Dos fets, un
d’amor i l’altre de violència i mort,
es commemoren el mateix dia;
tot i ser oposats, estan presents en
diversos actes, per no oblidar. I la
fraseologia popular s’adscriu a la
seva visió lúdica del  de febrer:
Per Sant Valentí, trascola el vi.
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