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Al cap de 51 anys de vida i de 54
espectacles al seu currículum de
director teatral, ha aconseguit ser
propietari d’una escúter, perquè el
seu pis de Barcelona (un tercer que
és un quart, sense ascensor, a l’es-
querra de l’Eixample) és de llo-
guer. Va néixer a Manresa, a casa,
al carrer de Lleida, i diu que ha vist
la transformació de la plaça de Ca-
talunya, que en la seva infantesa
era un solar de terra on aparcaven
els cotxes i s’omplia els dies de fut-
bol. «Des de casa, per la cridòria,
sabíem com anava el partit del Pu-
jolet». Petit de cinc germans, ell és
l’únic nascut a Manresa d’un ma-
trimoni de Santa Maria d’Oló que
va passar força anys a Vic, regen-
tant un forn, i que a Manresa van
muntar una fàbrica tèxtil. 
I de petit ja era comediant?
El meu pare, per renyar-me,

em deia: «tu has equivocat l’ofici,
no hauries de ser impressor, per-
què ets un pallasso». I això per a mi
era molt bonic! Si ara em veiés vi-
vint de la comèdia quedaria molt
distret.
Com el va picar, el cuc?
Jo era el que s’inventava histò-

ries i muntava el xou als focs de
camp del Mijac. Tant de nano
com de monitor. Una tarda que
plovia recordo haver entretingut
els nanos tota una tarda ajuntant
quatre taules per fer-ne un escenari
i imaginant viatges. Simplement
perquè m’agradava. Com a l’èpo-
ca de les xanques i els malabars: ho
feia de gust. Fins i tot quan vaig en-
trar a Setrill, que ja era una tasca
professional, ho veia com un joc.
El millor que m’ha passat és que
tanqués el diari on treballava: dos
anys d’atur en què podia fer tant
com volia de saltimbanqui.
Així que li ve de petit.
Cap als quinze anys, amb uns

quants de la mateixa edat del Mi-
jac, vam muntar un teatrí de tite-
lles i anàvem per les cases de co-
lònies, amb els cotxes de línia, a fer
les nostres representacions. 

Com es deien?
Nyaca-nyaca. Imagini’s.
Amb tota la innocència.
I la inconsciència. Fins que vaig

adonar-me que en podia viure, no
em plantejava si allò quedava mi-
llor o pitjor. Suposo que algú devia
pensar: que cutre! Era un joc.
Va ser a Xàldiga.
S’hi va crear un grup de teatre,

Sotrac, cursos de xanques, de ball,
de malabars... va ser una gran
moguda. Xàldiga, Tabola... són
part d’una explosió que es va do-
nar a Manresa com a tot el país
després de la mort de Franco, per-
què molta gent tenia ganes de fer
moltes coses. No hi havia festa
sense cercavila. 
I la benediccióde l’atur?
Jo treballava al taller del diari El

Pla de Bages, fins que va tancar, al
vuitanta i escaig. Llavors vaig aga-
far-me a Setrill, de xanquer. I em

vaig apuntar a l’Institut del Teatre,
però també com un joc: fins que
vaig veure la gentada a les proves
no vaig ser conscient que hi havia
bufes per entrar-hi. M’havia apun-
tat a l’especialitat de gest i em van
demanar que els parlés de Marcel
Marceau. I jo: qui és aquest? Des-
prés vaig lligar el nom amb el per-
sonatge, que el coneixia prou, per-
què m’agradava molt la pantomi-
ma. Era el que havia begut del
teatre del grup Es Joglars, de l’Àlias
Serrallonga i La Torna, i de Co-
mediants. 
I el van agafar tot i no saber qui

era Marcel Marceau?
Sí, vaig ser un dels quinze d’a-

quell any. Però només m’hi vaig es-
tar tres mesos, perquè un dia, per
casualitat, vaig entrar a la sala
Ciutat i vaig trobar-m’hi tot el tea-
tre manresà. Mitja platea plena
d’actors. Què passa? Que Albert

Boadella selecciona gent, però ja
acaben. Llavors el Boadella em veu
de lluny i diu: «jo necessito tiarros
com aquell». Doncs apunta-m’hi!
Vam començar a parlar, i jo havia
vist tot el que havien fet a Manre-
sa. Quan era més petit m’hi portava
el meu germà. A Àlias Serrallonga,
quan entra una tenora tocant Els
Segadors, el meu germà em va por-
tar a la vora d’una sortida dient: «si
hi ha merder, sortim per aquí». Os-
tres, estava fent una cosa perillo-
sa! I ara estava parlant amb Albert
Boadella! Em va dir que tornés l’en-
demà.
I va tornar.
No m’ho acabava de creure:

l’endemà ja era a l’estació del tren,
per anar a l’Institut, quan vaig re-
pensar-m’hi. Però vaig anar pas-
sant totes les seleccions fins a la
darrera, a la cúpula de Pruit. De
cinc homes aspirants, tres de Man-
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Jordi Purtí Ollé
Director teatral. A la petita escultura en forma de butaca del premi Butaca que ha guanyat per Operetta hi ha fet seure un nas de pallasso. Aquest
manresà, nascut el 1960 i instal·lat a Barcelona per raons professionals, diu que s’enyora i que té ganes de tornar a treballar al Bages, on troba a
faltar empenta creadora en matèria escènica. Mentrestant, escriu i dirigeix per a qui li ho demana, i així ja ha signat 54 espectacles

X. D.

ESPERIT DE JOC. Sempre té a
prop aquest nas de pallasso que li va
regalar el desaparegut Joan Busquets,
de la Companyia Ínfima La Puça.
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resa: en Marcel Gros i jo, que hi
vam anar amb el meu cotxe, i
l’Enric Llort. Quan va cridar-me em
va posar en un dilema perquè
m’acabava de casar, el 25 de de-
sembre. Però la dona va dir-me: tu
has acceptat que jo marxi als Estats
Units si em surt la beca que he de-
manat, jo he d’acceptar que tu
te’n vagis amb Els Joglars. 

Com va ser el primer contacte?
Estàvem tots asseguts a la cú-

pula, i entra l’Albert i pregunta: de
què pot anar l’espectacle? Jo vaig
pensar: com si no ho hagués de-
cidit. Però la gent va posar-se a llan-
çar idees! I jo esperava que em di-
guessin el que havia de fer. 

És a dir, que no hi havia guió.
En realitat, ell sap molt bé el que

farà. Però ho fa d’una manera que
sembla que se li hagi acudit al
grup. I això implica molt: jo em
matava a buscar documentació
sobre el tema que treballàvem.
Però un dia que em creia haver tin-
gut una molt bona idea, quan al
vespre vaig repassar punt per punt
tot el procés, me’n vaig adonar: ell
m’ho havia fet fer! Des d’aquell dia
em fixava en el que ell volia pro-
vocar, i li ho donava.

Ho té tot al cap?
És una bèstia. Hem tingut amis-

tat professional i personal, i és el
mestre.

Què va fer amb ell?
Bye bye Beethoven, Columbi

Lapsus –que és l’assassinat de Joan
Pau II– i tres sèries de televisió, on
vaig desenvolupar molt les tècni-
ques de guionatge.

Com veu el personatge Boa-
della i la seva evolució?

Li va molt la marxa. Feia sortir
una tenora tocant Els Segadors
en vida de Franco, i tota la sala plo-
rant. A La Torna se la va jugar. En-
tra Pujol: Ubú president. Etcètera.
A mi em diu «catalino», perquè sap
què penso, i no ho discutim. Però
jo entenc per què ho fa: perquè
això el manté viu. Si parla, per
exemple, de treure els tancs, i nin-
gú no li respon, és home mort. 

Ara ha dit «gilipollas» als vo-
tants del partit antitaurí.

I suposo que el deuen haver
deixat verd, que és del que es trac-
ta. Una vegada que en un correu
electrònic em va tractar de «cata-
lino», jo li vaig respondre: «què tal,
Alberto?». Però teatralment m’ha
dit coses magnífiques.

El dret del teatre a la provoca-
ció justifica qualsevol cosa?

És que ara no n’hi ha. És justa-
ment el que em va atrapar d’Els Jo-
glars, i ara no veig provocació en
cap espectacle. Com si tot allò
s’hagués perdut. Recorda el re-
bombori de Teledeum?

Llavors Boadella va dir que la
missa sense llatí seria el final de
l’església, perquè es perdia el
misteri, es vulgaritzava. I el cert és
que ha perdut practicants.

Jo això ho he pensat de la se-
nyera: quan la veus sempre a tot ar-
reu ja no provoca la mateixa vi-
bració.

Quant temps va ser a Els Jo-
glars?

Cinc anys, que van comportar
un canvi total en la meva vida. No
he pogut tornar a ser el mateix; em
va transformar el cervell. Els Joglars

exigia dedicació completa, pro-
fessional i personal. Era una opció
de vida. Jo tenia l’opció de tornar
a Manresa, d’estar en entitats, de
crear una companyia i de fer una
programació de teatre, perquè a la
campanya Teló, que hi havia lla-
vors, hi anava poca gent, vuitanta
o cent persones. Però sobretot vo-
lia tenir una família, tenir fills, i això
no et permet ser actor. Per això vaig
començar a escriure i dirigir. 

I va tornar a Manresa i vaig co-
mençar l’aventura de Teiatru.

És que... Manresa... Miri: el Car-
nestoltes adult va desaparèixer el
dia que el Consell dels Bulls no va
poder més, i no va passar res: des-
apareix i prou. Tabola va plegar, va
ser un drama, però ningú no va
prendre el relleu: adéu i prou. Jo ar-
ribava amb el cap ple d’idees, i
pensava: a Manresa s’ha de fer
alguna cosa. I vaig anar a veure el
regidor [Marcel·lí] Llobet per dir-
li: vull fer una companyia i una pro-
gramació, i necessito un local. Li
vaig portar una llista de tots els lo-
cals possibles, amb el Conservatori,
que estava tancat, a dalt de tot.
«Impossible». El segon era l’audi-
tori de Sant Francesc. «El fa servir
molta gent!». Però quan l’Assumpta
Bermúdez va portar-li la llista, va
resultar que tots eren exusuaris,
que ja no hi anaven. I en Llobet em
va demanar que li deixés la meva
llista de locals. Trobo molt a faltar
aquesta proximitat, que no et cos-
ti entrevistar-te amb el regidor,
demanar-li un local; a Barcelona és
una odissea que et rebi algú.

Va crear una companyia.
Va néixer d’un curs de teatre que

havia impartit a Manresa, del qual
havia agafat una desena de per-
sones per a una Innocentada, i d’a-
quests, sis es van apuntar a crear
Teiatru, amb la idea d’alternar es-
pectacles infantils i d’adults per te-
nir més possibilitats. El circuit in-
fantil aportava una contractació
més o menys segura, previsible, i
l’adult era més arriscat.

I què tal?
Va morir d’èxit amb Hop!era. Va

ser tan bèstia que la companyia no
el va assimilar. Va ser un especta-
cle que havia començat a escriu-
re per a la mare dels meus fills, la
Clara del Ruste, que és mezzoso-
prano; al principi era només per a
ella, però vam anar-hi afegint per-
sonatges. I quan l’empresa que
era titular de Teiatru –de la qual jo
no formava part– va dir-me que no
tenien espectacle, vaig proposar-
los de fer aquest projecte amb la
Clara i amb mi, que també tenia
ganes d’actuar, i amb Toni Albà per
dirigir-lo des de baix, perquè jo no
podia si era a l’escenari. Va ser una
bomba! Va estar dos anys voltant,
un productor se’l va endur a París
i allà va esclatar d’èxit. Però llavors
vaig deixar-los perquè tenia un
fill de tres anys i un de mesos, i les
meves prioritats eren molt clares. 

Es va tornar estable.
Em vaig estabilitzar vivint en

família a Santpedor, on els nens
anaven a escola, i instal·lant-me a
Barcelona de dilluns a divendres,
perquè, si no, em feia un fart d’a-
nar i tornar, de vegades dos cops al
mateix dia. 

Es va dedicar a dirigir a qui li ho

demanés.
Ja ho feia abans. Dirigia i pro-

gramava a través d’Antaviana, a Els
Carlins, on vaig començar a portar
gent que coneixia, amics. Amb
Toni Albà vam assajar a Els Carlins
L’ombra, que encara la representa,
i a canvi va fer-hi dues represen-
tacions. Cada mes hi portàvem
una companyia i omplíem. Venia
gent que no hi havia estat mai, que
eren públic del Conservatori o de
la sala Ciutat. Vam crear Antavia-
na Secundària per al públic post-
Rialles, que va anar brutalment bé.
I al final d’aquella temporada va
canviar l’Ajuntament, hi va entrar
en Ramon Fontdevila i em va dir:
per què no feu alguna cosa amb el
Joan Morros? I en dos minuts ens
vam posar d’acord per desfer An-
taviana i muntar El Galliner amb la
idea d’omplir el Conservatori de

gent i reivindicar el Kursaal. Per co-
mençar vam programar la com-
panyia del Teatre Lliure, que va ve-
nir a fer L’amfitrió.

Hi ha un moment en què es re-
dueix la vinculació a la ciutat.

Jo bàsicament em guanyava les
garrofes dirigint a Barcelona, o a
ciutats properes. Al nano ja li to-
cava anar a primària i el vam es-
colaritzar a Barcelona. Però el con-
tacte amb Manresa s’afebleix tam-
bé perquè estava una mica com
enfadat amb la ciutat, per una
sensació que tinc: que vas fent
coses i més coses, i un dia es des-
fà i sembla que no hagi passat res!

Però El Galliner encara fun-
ciona. No tot el que es fa es des-
munta com si res!

És que havia de funcionar! La
gent portava massa anys sense
anar al teatre a Manresa però en

canvi hi anava a Barcelona. Hi ha-
via un potencial i només calia ai-
xecar-lo.

Ara la seva vida està centrada
a Barcelona.

Però m’enyoro molt. La meva
ànima és a Manresa. Els nanos ara
tenen 18 i 15 anys i començo a en-
sumar el Bages.

Vol dir que quan...
Ho tinc clar des del primer dia.

Jo no sóc barceloní, sóc aquí per la
feina. I, encara, la meva es basa
molt en companyies d’altres ciu-
tats: Vilanova, Terrassa... ara per a
elles és un bon moment, perquè les
grans companyies de Barcelona,
que treballaven a cop de subven-
ció, amb la crisi no poden destacar
tant i les altres tornen a ser visibles.

Treballa amb aquesta mena
de companyies, però sempre de
director convidat.

Sempre de freelance, sense
companyia pròpia, però d’aques-
ta manera ja he estrenat 54 espec-
tacles. Una obra en porta una altra.

Un bon ritme.
I això que fa cinc anys vaig fer

una pausa perquè em notava es-
premut. Vaig estar dos anys fent la
part escènica de Leonart, un pro-
grama de divulgació científica de
TVE Sant Cugat. Fins que vaig co-
mençar a endur-me’n el portàtil
per matar les esperes, em vaig po-
sar a escriure, i van començar a
néixer nous espectacles.

Deia que quan els fills ja si-
guin prou grans...

Passarà al revés d’altres famílies,
on els pares es queixen que els fills
no marxen de casa. Aquí el que
s’escaparà seré jo. Però estaré amb
ells, perquè són la meva prioritat
i la meva vida. Ells en primer lloc,
i el teatre tot seguit.

Però haurà de continuar vin-
culat a Barcelona, perquè és el
lloc on es treballa.

Depèn del que pugui fer a Man-
resa. Hi ha molt camp per córrer.
No pot ser que estigui com està en
el que és creació. Hi fn falta un cen-
tre de creació i una o dues com-
panyies professionals, com exis-
teixen a moltes altres poblacions
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Tothom té el que es mereix?
Al primer i tercer món, segur que no. Al segon, de vegades.
La seva millor qualitat i el seu pitjor defecte?
L’entrega total a l’ofici. I no saber parar, potser.
Quina part del seu cos li agrada menys?
Darrerament els ulls, perquè em fan portar ulleres.
Quants diners són un bon sou, ara i aquí?
En teatre no hi ha mai un bon sou.
Quin llibre li hauria agradat escriure?
Qualsevol text de Shakespeare.
Una obra d’art?
La fotografia en blanc i negre, en general.
En què es considera més expert?
En teatre.
Déu existeix?
No.
Amb quin personatge històric o de ficció se n’aniria a sopar?
Tal com està Catalunya, amb William Wallace [Braveheart].
Què s’hauria d’inventar?
La màquina de la felicitat.
Un mite eròtic?
Emma Suárez.
Acabi la frase: la vida és...
Bella.
La gent, de natural, és bona, regular o dolenta?
Totes tres coses.
Tres ingredients per fer un paradís?
Pau, amor i felicitat.
Un lema per a la seva vida?
Ser feliç.

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

R

P

R

P

R

R

P

ELS 4 CANTONS
Jo era el que s'inventava
històries i muntava el xou als

focs de camp del Mijac»

El millor que m'ha passat és
que tanqués el taller on

treballava: dos anys d'atur per fer
de saltimbanqui tant com volia»

Era a la Sala Ciutat, Boadella
em va veure de lluny, i va dir:

«necessito tiarros com aquell»

Volia tenir una família, poder
estar pels fills, i per això vaig

començar a escriure i dirigir»

Manresa em fa la sensació
que vas fent coses i més

coses, i un dia es desfà, i sembla
que mai no hagi passat res»

A Manresa fa falta un centre
de creació i una o dues

companyies professionals»
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SIS FRASES


