
Els actors Jordi Boixaderas i Rosa
Renom protagonitzen un clàssic
del teatre universal, Mort d’un
viatjant, que aquest cap de set-
mana es representarà tres cops al
Kursaal de Manresa. La tragèdia ín-
tima de Willy Loman, que Arthur
Miller va escriure a final dels anys
quaranta per qüestionar el somni
americà, es va estrenar fa uns me-
sos en el primer muntatge profes-
sional en català de què es té cons-
tància, dirigit per Mario Gas.

Com s’afronta un clàssic com
Mort d’un viatjant: revisant els
muntatges precedents o partint
de zero?

J.B.: és molt lícit revisar el que
s’ha fet abans i afusellar-ho. Res a
dir. Però la meva intenció no era
aquesta, tot i que, segurament, de
manera inconscient acabes calcant
algunes coses dels teus prece-
dents. Vaig fer la lectura del text en
versió original, i vaig veure tant el
muntatge de Carlos Lemos que es
va representar dos o tres anys des-
prés de l’estrena de Nova York
com la versió de Lee J. Cobb i la
pel·lícula del  amb Dustin
Hoffman i John Malkovich. Tam-
bé vaig mirar trossets d’altres in-
terpretacions pel Youtube.
R.R.: s’ha mirat molt el text, fent un
treball de taula, tot l’equip ple-
gats. Ens hi hem sentit còmodes,
entrant-hi de mica en mica. Es
tracta d’un text molt entenedor, tot
és absolutament comprensible,
amb un llenguatge col·loquial. De
fet, el subtítol de l’obra és Algunes
converses privades en dos actes i un
rèquiem. Hem de pensar que
aquest text és del . Vam pen-
sar que Mario Gas hauria de tallar-
ne alguns fragments, per evitar
que es veiessin desfasats. Però a
mesura que t’endinses a Mort d’un
viatjant t’adones de la força que té
i, al final, no va ser necessari tallar
res. Suposo que per això és un
clàssic.

L’obra ens parla de la fal·làcia
del somni consumista. Un text
molt oportú en els temps que vi-
vim, immersos en la crisi econò-
mica? 

J.B.: s’està traient la màscara a les
mentides en què hem viscut tant
de temps. La societat com a gran

decorat, que si el grates trobes
que al darrere no hi ha res. S’ha vis-
cut en un cert luxe, amb ganes de
mantenir un estatus. Una època en
què molts s’han cregut impres-
cindibles a la seva feina, creient que
sense ells no es podria anar enda-
vant. I tot això ha quedat clar que
és molt relatiu. Willy Loman vol
que se li reconegui qui és. Diu
que ell no és un de tants, però el
seu drama és que sí que és un de
tants: una peça que, un cop feta
servir, es llença. Així és el sistema.
T’adones que el públic queda com-
mogut pel text, al marge de si l’es-

pectacle que està presenciant és bo
o no, perquè descobreix situa-
cions que li sonen. 

La traducció és d’Eduardo
Mendoza. Com la va entomar? 

J.B.: va explicar que li havia cos-
tat molt. Quan has de traduir un
text en català i en castellà, i això als
actors de doblatge també ens pas-
sa, tens una certa dificultat. T’aga-
fa la mania de no voler calcar res ni
que se t’encomanin a una llengua
coses de l’altra. El llenguatge d’a-
quest muntatge ni intenta retratar
el Brooklyn dels anys  ni la Bar-
celona del . És un entremig, i

la traducció aconsegueix que res
no soni estrany.

Com és Willy Loman? 
J.B.: moltes persones que m’han

vist m’han dit: «jo el conec, el Wi-
lly Loman». I això passa perquè
aquest personatge té aspectes que
tots hem vist a la nostra família, al
carrer... Deixo fluir el personatge.
Hi ha, també, el punt de bogeria de
Willy, i que té aquesta cosa peri-
llosa de terreny fronterer entre la
lucidesa i la falta de contacte amb
la realitat. No he volgut decantar-
me, no he volgut jutjar-lo. És un
home que es refugia en el passat,

i això el salva, el porta a recordar els
bons temps. Alhora, però, el con-
demna perquè desperta les seves
culpabilitats. Aquest joc entre el
passat com a bàlsam i com a tor-
tura és el que el porta al suïcidi. I
és molt difícil jutjar tot això.

I Linda Loman? 
R.R.: és la dona que estima

aquest home contradictori i amb
el cap ple d’embolics que és el
Willy. La Linda és enmig d’un foc
creuat entre el marit i els fills. Però
ella estima i defensa el Willy.

Té la sensació que està vivint el
seu millor any gràcies al Rock’n-
’Roll de Tom Stoppard i a aques-
ta Mort d’un viatjant? 

R.R.: he, he, he... Hi ha hagut
èpoques en què m’he enfadat amb
el teatre i m’han vingut ganes de
deixar-ho tot i anar a plantar cols
a Katmandu. T’adones que tant
d’esforç no compensa perquè pot-
ser assages per una obra que no-
més serà tres dies al Grec, per po-
sar un exemple. Això és molt es-
gotador. Però aquest any estic con-
tenta, perquè he pogut fer dos pa-
pers molt bonics, amb com-
panyies que m’agraden. A més,
Mort d’un viatjant té una vida
molt llarga, i això és agraït. La vam
estrenar a Girona, vam fer estada
al Lliure, ara estem de gira i després
l’acabarem a Madrid.
J. B.: diuen un tòpic dels actors: ens
ho passem bé assajant. Però el
que vols és actuar. Això és el que re-
alment ens agrada!
R.R.: quan vas per Catalunya i
veus els teatres plens, et reconfor-
ta. I ens consta que a Manresa
sou gent de teatre.

És curiós que aquesta produc-
ció d’El Canal (Centre d’Arts Es-
cèniques de Salt/Girona), el Tea-
tro Español de Madrid i el Teatre
Lliure de Barcelona sigui la pri-
mera que fa una companyia pro-
fessional en català. 

J.B.: Mort d’un viatjant és un
clàssic, molt representat per grups
amateurs. Està molt ben travada,
les escenes, sobretot a la segona
part, són explosives, colpidores.
Però va arribar un moment en
què el teatre va anar per uns altres
camins. Potser per això no s’havia
fet en català i per professionals.
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Renom: «és un bon any,

però a vegades m’he enfadat

amb el teatre perquè no et

compensa el que fas»

«Molta gent em diu que

coneix el Willy, perquè

s’identifica amb actituds que

es veuen a la família, al carrer»

Boixaderas: «Willy Loman

vol que se’l reconegui, però

s’adona que només ha estat

una peça del sistema»

Entrevista Rosa Renom i Jordi Boixaderas
Actors. Mort d’un viatjant, un dels muntatges estrella de la temporada en el teatre català, arriba a Manresa per representar-hi tres funcions des d’avui
fins diumenge. El teatre Kursaal acollirà un espectacle dirigit per Mario Gas que inclou dos intèrprets coneguts pel gran públic i, sobretot, d’una trajectòria
professional rellevant. Ell és Willy Loman, un comerciant que veu esfondrats els seus somnis, i ella, la seva esposa, Linda, que l’estima malgrat tot

«‘Mort d’un viatjant’ treu la màscara
a les mentides de la nostra societat»

Jordi Boixaderas i Rosa Renom van passar dimarts per Manresa per presentar l’obra

JOSEP ROJAS

La veu potent de Boixaderas
(Ventdelplà) és habitual en els

doblatges en català. Però el seu ros-
tre encara és més popular. Va ser un
dels quatre aspirants a ocupar una
feina que competien a El mètode
Gronholm. Darrerament ha passat
pel Kursaal per protagonitzar A la
Toscana, de Sergi Belbel, i Espectres,
de Magda Puyo. També es dedica
amb encert a recitar poesia, com sa-
ben els assidus al festival de música
clàssica de Sant Fruitós. (Foto: Ros
Ribas).

�

JORDI BOIXADERAS
(INTERPRETA WILLY LOMAN)

EL PROTAGONISTA

Va encarnar Eleanor, la dona
d’un nostàlgic del comunisme,

a Rock’n’Roll, de Tom Stoppard, i ara
és l’abnegada Linda Loman, amorosa
esposa d’un home que perd el sen-
deri a Mort d’un viatjant. La tempora-
da de Rosa Renom (El cor de la
ciutat) és trufada d’èxits. A Manresa
se la va poder veure el mes d’agost
passat interpretant el paper de la
dona de Diderot a la reeixida El lli-
bertí. Properament sortirà a la mini-
sèrie Les veus del Pamano. (Foto:
Ros Ribas).

ROSA RENOM
(FA EL PAPER DE LINDA LOMAN)
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LA PROTAGONISTA

L’OBRA

� DIRECTOR: Mario Gas. � INTÈRPRETS: Jordi
Boixaderas (Willy Loman), Rosa Renom
(Linda Loman), Oriol Vila (Happy L.) i
Pablo Derqui (Biff L.). � LLOC: teatre
Kursaal de Manresa. � DIES:  avui, a les
21 h; dissabte, a les 22.15 h; diumenge,
a les 18 h. �ENTRADES: 24 euros (93 872
36 36 i kursaal.cat); taquilles: div., 18-
21 h, i diss., 11-13 h i 18-21 h.   
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d’Entrada

L’Uruguai és la seva pàtria na-
tal per qüestions de feina: el

seu pare, Manuel, estava de gira per
estrenar el repertori de sarsuela de
Pablo Sorozábal, i la mare, la ballari-
na Anna Cabré, va parir. El nom de
Mario Gas és indissociable de la his-
tòria recent del teatre català i esta-
tal. Entre els treballs recents de l’ac-
tual director artístic del Teatro Espa-
ñol de Madrid, càrrec que ocupa des
del 2004,  figuren Sweeney Todd,
Homebody/Kabul i Las Troyanas
d’Eurípides. (Foto: Teatro Español)
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MARIO GAS
(MONTEVIDEO, 1947)

EL DIRECTOR


