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Si fóssim
negres

Isabel-Clara
Simó

“Si fóssim negres, votaríem
el Ku Klux Klan”, deia un va-
lencià en una de les darre-
res eleccions valencianes.
Però el problema no és
sols valencià, sinó de tots
els Països Catalans. Ana-
litzades ni que sigui per
sobre les coses, el que cal
preguntar-nos no és quin
partit farà més per Cata-
lunya, sinó quin partit ens
perjudicarà menys (inclo-
ent-hi fer-nos servir amb
finalitats pròpies, de par-
tit, per aconseguir més
poltrones per als seus,
treure’n beneficis propis
en els pactes d’Estat que
ens perjudiquen, etc.).
Perquè en aquests mo-
ments a tots els partits,
inclosos els catalanistes,
tenim retrets a fer-los, i
alguns molt greus. El que
em molesta és que des-
prés t’expliquen com és
de pur (de catalanista) el
seu cor. Que un polític tin-
gui el cor en aquest o en
aquell lloc no ens serveix
de res: ens serveix la seva
feina “per nosaltres”.

Tanmateix, és hora que
ens posem les piles per-
què fora del món electoral
passen moltes coses, que
poden ser determinants.
Tenim el Cercle d’Estudis
Sobiranistes, tenim Sobi-
rania i Progrés, tenim la
Comissió de la Dignitat,
tenim la Plataforma pel
Dret de Decidir i, per pri-
mera vegada en la histò-
ria, aquestes agrupaci-
ons, més les que em
deixo, que són dotzenes,
no estan enfrontades
entre elles, sinó que tenen
uns propòsits comuns,
com ara la independèn-
cia, que ja ens han expli-
cat que ha deixat de ser
una quimera. Fem aten-
ció, per exemple, en el
nom de la darrera agrupa-
ció citada: és una platafor-
ma pel dret a decidir. I
això vol dir que ningú de-
cideixi per nosaltres, que
recuperem la sobirania a
què tot poble té dret. I
això té com a base indis-
cutible no votar ni Zapa-
tero ni Rajoy, que tenen
plans dissenyats “contra”
nosaltres. O algú ho
dubta?

Emcee és un personatge terriblement sexual.
Com es troba interpretant-lo?
M’encanta, sobretot perquè juga amb l’ambi-
güitat. Com més dur em poso més còmic és, i
com més tou més dramàtic, i com més femení
més fàl·lic. M’agrada l’ambigüitat perquè
també hi és a la vida del carrer. Totes les nos-
tres relacions depenen de la sexualitat. Som
ésser sexuats.

Vostè diu que no és actor. Per què?
Jo no em considero actor, ni cantant ni balla-
rí. He estudiant cant i ball, però no he fet una
carrera. Ser actor, ballarí i cantant és tota
una altra cosa. Però sí que em considero una
mica artista pel fet que un artista és la perso-
na que crea, i no té tant a veure amb la forma-
ció o la deformació. És una persona interessa-
da a créixer, a crear i crear-se.

I vostè com s’ha creat?
Sempre he anat agafant coses de tot arreu, he
fet com un collage de coneixements, des de
fer teràpia, ara estic estudiant Gestalt, quiro-
pràctica, antigimnàstica... La formació
d’actor és paral·lela a una formació personal i
emocional, a un treball intern per no quedar-
se només en la cuirassa, que no li interessarà
a ningú.

Què és l’antigimnàstica?
És una tècnica de reestructuració corporal
que va inventar la francesa Thérèsse Berthe-
rat que explica que el múscul va guardant in-
formació tota la vida i que moltes deformaci-
ons físiques provenen de traumes emocio-
nals. O sigui que es tracta de desinformar la
musculatura per tornar a tenir un cos harmò-
nic. Pensa que el cos del 2008 no està fet per
caçar, ni pujar als arbres, ni sobrealimentar-
lo, no necessitem matar-nos anant al gimnàs;
mira els esportistes d’elit, que acaben amb el
cos destrossat. Als Estats Units vaig aprendre
que una manera de sanar el cos és que menys
és més.

I què més ha estudiat?
Quiropràctica, que et permet destensar els
nervis i millorar el fluir de les emocions i per
tant controlar-les dalt l’escenari; i també les
constel·lacions familiars amb Bert Hellinger,
que és una teràpia en grup que diu que hi ha
un ordre familiar que quan s’altera comencen
els problemes. I ara estic estudiant tarot?

Tarot?
Faig un taller amb Cristóbal Jodorowsky, que
no és un tarot predictiu ni de la bruixa Lola,

Va néixer a Barcelona fa 30
anys al si d’una família humil –“Pobre”,
em corregeix ell. “La humilitat i la pobre-
sa són coses diferents”–. Als 15 anys va
estudiar dansa al Timbal amb els coreò-
grafs Toni Mira i Claudia Moreso. Va tre-
ballar a Port Aventura, i als 20 a Mario-
netas del pene a Madrid. Poc després, als
Estats Units, va estudiar teatre amb Uta
Hagen, i cant amb Gillian Kayes. Cabaret
és el seu primer musical i ja porta tres
anys protagonitzant-lo cada dia.
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L’entrevista
Víctor Masán Actor. Interpreta el personatge d’Emcee al musical ‘Cabaret’

“T’hededonar
raonsperquè
emmiris”

sinó que es basa en els coneixements medie-
vals de la càbala, la numerologia, la filosofia,
la mitologia, la psicologia, és com una classe
d’humanisme en què tot es relaciona. Em
sembla molt divertit i em fa fer-me moltes
preguntes. I aprens que allò tan catòlic i cas-
trant de sang, suor i llàgrimes doncs no, que
es pot aprendre amb alegria, felicitat, il·lusió,
i bogeria. I és un procés supersà.

Què és per a vostè el teatre?
El teatre és per entretenir, i si a més hi aprens
coses i t’emociona, doncs genial, però el tea-
tre a vegades em sembla una mica pedant,
quan algú vol adoctrinar. El teatre ha canviat.
En l’art també hi ha modes.

O sigui que això de les diferents tècniques in-
terpretatives...?
No hi crec. Hi havia un temps que per apren-
dre a cantar em deien “Imagina’t que ets una
flor que s’obre i amb la teva ànima agafes no
sé què...”. Doncs no. Després d’estudiar amb
Gillian Kayes als Estats Units vaig entendre
què és una glotis o que les cordes vocals no
són cordes d’una guitarra sinó plecs, i que la
veu no és un paraigua ni un arc de sant Martí.
Cal conèixer el propi cos.

És real la soledat de l’artista?
Sí. Com més coses saps més t’allunyes del teu
ambient. Ara noto que estic molt més lluny
dels meus amics de tota la vida, tot i que me’ls
estimo igual. Han passat deu anys des que
vaig marxar de Barcelona i ara que he tornat
ni jo ni els altres som els mateixos. Ja no con-
nectes amb les mateixes coses i sovint et
costa trobar gent que hagi evolucionat com
tu. Estàs més sol, sí.

El teatre és un treball en equip?
Sí, però quan acabes estàs sol. I
rere l’escenari pots trobar tots els
sentiments bàsics de què parla
Shakespeare: l’enveja, la frustra-
ció, la ira, l’arrogància... Cal sen-
tir-se petit per aprendre.

I la desinhibició que mostra dalt l’escenari ve
de tot aquest aprenentatge?
Quan assajàvem sempre ens dèien “Traieu el
nen que porteu dins”. I la veritat és que a mi ja
em surt sol. Amb tot aquest aprenentatge que
he fet em dono més llicències en la meva vida
personal per emocionar-me, jugar, tinc menys
prejudicis. I aquest paper a Cabaret, en el
fons, és una gamberrada. Si et situes a l’etapa
infantil del caca, pipi i cul es pot entendre bé.
És un paper de teta, polla i cony, un joc on hi
ha mamades, li fico el puny pel cul a un i, men-
trestant, me’n follo una altra.

Què li ha aportat, personalment, ‘Cabaret’?
Quan entro al teatre se me’n van totes les an-
goixes i merdes, és superterapèutic. Els movi-
ments són els mateixos cada dia, però les
emocions són diferents. I també he après mol-
tíssim de tots els companys, de la humilitat de
Marta Ribera, i de Patricia Clark i Paco Lahoz,
que porten tota la vida al teatre. Aquesta és
una escola que no té preu.

Actuar és un acte de generositat o d’egoisme?
Totes dues coses. És generositat perquè et
dónes molt, però també egoisme perquè li vols
arrencar l’aplaudiment al públic. Té molt
d’egocentrisme, sense això no podries ser
actor, si no vols que et mirin no pots estar dalt
d’un escenari. Jo t’he de donar raons perquè
em miris i per mi, que em mirin, és el motor
que em fa créixer. Tots els actors són vanito-
sos, surt de dins.
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