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J
oanMaria Segura no ha parat aquest últim
any. Entre altres projectes, va estrenar
amb els seus companys d’Egos Teatre el li-
teralment màgic musical El crim de Lord
Arthur Savile al TeatreNacional deCatalu-

nya, i després el van portar a Madrid, on els acaben
de lliurar el guardó al millor musical original de la
temporada dins dels premis del públic Broadway-
World Spain. Uns premis en els quals Segura (Sant
Vicenç de Castellet, 1969) estava nominat a millor
director demusical juntament amb dos creadors que
admira: Julie Taymor, per El rey león, i Mario Gas,
per Follies. “Evidentment no me’l van donar, va gua-
nyar Gas”, somriu. Però sens dubte el premi almillor
musical original –els que no són franquícies anglosa-
xones– va a Segura i als seus companys d’Egos com
l’anell al dit: encarnen la gran esperança del teatre
musical català. Una esperança molt sòlida: en els úl-
timsmesos els Egos han reposat a la cartellera barce-
lonina els seus dos èxitsmusicals anteriors,Ruddigo-
re i la nissaga maleïda i La casa sota la sorra. A més,
Segura ha dirigit una altra companyia, Q-Ars Teatre,
aUdol, un espectacle que van estrenar al Grec i des-
prés va visitar La Seca. Com hem dit, sense parar.
I això que a Segura li va costar començar. Als 18

anys, quan li va arribar l’edat d’escollir, volia ser ac-
tor, però va optar per Magisteri. Fins i tot va treba-
llar en això. Però portava una càrrega a la motxilla
que no només li causava sensació que aquella no era
la seva vida, sinó que també li donaria l’oportunitat
de canviar. I el que portava a la motxilla era la seva
intensa participació en la vida associativa, cultural,
de Sant Vicenç. A la coral Nou Horitzó, a l’Esbart
Sant Vicentí, al grup teatral Xiroi. I l’any 1994 va arri-
bar a Barcelona unmacromusical argentí que es deia
Dràcula i que feia un càstingmultitudinari. Imalgrat

les seves pors sense passar abans per cap escola, s’hi
va presentar. “I vaig passar proves, una darrere l’al-
tra, i em van agafar. Des d’aleshores vaig compagi-
nar el teatre professional amb l’estudi, perquè va ser
llavors quan vaig començar a estudiar teatre. Em
van agafar pel bagatge que tenia de teatre, dansa i
cant associatiu”. Va trobar feina a més obres. Però
continuava insegur. “Ho tocava tot. Però per dins
pensava: ‘Ho toco tot, però no toco res’. Montserrat
Salvador em deia: ‘Ets un home del Renaixement’, i
per dins pensava: ‘Sí, però m’agradaria fer una sola
cosa i fer-la molt molt bé’”.
La va trobar. Va deixar Sant Vicenç i la casa dels

pares, cal Forner, on sempre feia olor de pa, i es va
instal·lar a Barcelona, on,
signe dels temps, encara
que no ha parat de treba-
llar, no ha pogut tenir un
pis –de lloguer– per a ell
fins fa relativament poc.
“I tinc 43 anys”, recorda.
A Barcelona hi estudiava,
cantava, ballava i inter-
pretava, “però potser no
estava preparat per fer de
protagonista. Va arribar
un moment en què vaig
veure un límit a la meva
interpretació”. Recorda
que feia La generala al
Victòria, i que sortia amb
IvanLabanda corrents en
la moto cap a l’Artenbrut
per ferFolliesmentre pre-
parava l’accés a l’Institut
del Teatre.
Va entrar-hi el 2003. I

per fi va trobar, diu, una
connexió amb tot el que
havia fet. “De petit, quan
suspenia, la meva mare
emdeia: ‘És que tu comu-
niques amb el món, quan
no t’interessa alguna cosa
és com si estiguessis co-
municant’. L’escola no
m’interessava, vaig ser fo-
ra delmón tota la infante-
sa i l’adolescència. Quan
vaig descobrir l’esbart, la
dansa va ser un despertar

de la consciència, un lloc on no comunicava”. I amb
l’Institut va arribar la direcció teatral. “Ara puc dir
que sóc director i abans deia amb la boca petita que
era actor”. A més, a quart de l’Institut va conèixer la
resta dels Egos Teatre. Uns nois que estudiaven tea-
tre musical li van dir que preparaven un projecte i
volien que ell el dirigís: era Ruddiggore o la nissaga
maleïda, una opereta de Gilbert & Sullivan que van
“estrenar en una aula doble i va ser una explosió
moltmaca”. Tant, que va acabar a la cartellera barce-
lonina. I que van crear una companyia que el TNC
va posar sobre la taula convertir en musical la no-
vel·la juvenil La casa sota la sorra, de Joaquim Car-
bó. I després, atès l’ èxit, adaptar un clàssic a musi-

cal: van triar, d’Oscar
Wilde,El crim deLordAr-
thur Savile.
“A Egos som una famí-

lia, ens coneixem”, diu Se-
gura, i quan pensa en el
que els uneix, parla deFa-
bià Puigserver. “M’agra-
davamolt. Anava d’excur-
sió els diumenges a la tar-
da a Barcelona a veure
les seves obres, com
Maria Estuarda, amb la
Lizaran iMaife Gil. Puig-
server dirigia, feia deco-
rats i vestuaris. Quan
vam crear la companyia,
tots estàvem d’acord que
tots podíem fer de tot.
Música, vestuari, produc-
ció, escenografia. Diver-
tir-nos amb la creació. Pe-
rò no creadors com una
cosa pedant, sinó com a
pencaires, vam treballar
molt”. De fet, ara prepa-
ren la seva participació a
la cavalcada de reis, on fa
dos anys ja van crear la
banda sonora, van dirigir
comparses i van actuar.
Però,malgrat la feina acu-
mulada, Segura diu que
encara li falta per apren-
dre una cosa: “Encara
vull agradar a tothom... i
no es pot”.
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]Quan pensa en els seus mestres, Segura
diu que pensa en molta gent. “A l’Institut
del Teatre hi va haver gent que em va tocar,
com Jaume Melendres, que em va recordar
que som aquí per crear bellesa, frase que

sempre penso i que
em fa pensar en ell”,
assenyala, i de l’Ins-
titut destaca també
Jordi Coca, Magda
Puyo, Sergi Belbel,
Ramon Simó... Ja
fora del centre, par-
la amb passió de
Margarita Sabartés,
la seva professora
de cant. Però si n’ha
d’escollir només un,
pensa en Esteve
Polls. “Vaig fer clas-

ses d’interpretació amb ell. Em va ensenyar
el vers, però sobretot passió, no només en el
teatre. La necessitat de fer. Polls té més de
vuitanta anys i encara em crida per fer pro-
jectes. Em va ensenyar aquestes ganes de
viure i de fer coses. I que sempre hi ha una
primera vegada. És un mestre de mestres en
la manera de viure el teatre”.

“A Esteve Polls, per ensenyar-me que
sempre hi ha una primera vegada”


