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 LA CONVERSA

De petit era comediant?
De petit m'agradava molt el ci-

nema, veure un western el dis-
sabte a la tarda, llegir les novel·les
de Marcial Lafuente Estefanía del
meu pare i muntar-me la pel·lícula
amb els playmobils: ja teatralit-
zava. Després vaig començar a
anar a sessions dobles a l'Olimpia,
fins que vaig veure El retorn del
Jedi a l'Atlàntida i allò em va en-
senyar que el cinema també podia
ser una altra cosa.

L'atreia el cinema però va anar
al teatre.

No vaig renunciar al cinema. Hi
he actuat, he realitzat tres curt-
metratges, m'ho passo bé davant
i darrere de la càmera. Però el tea-
tre m'ha donat moltes oportuni-
tats. Amb quatre coses pots co-
mençar a fer-ne.

Va començar...
Al Petit Espantall, amb la Maria

Jesús Isart. Em va despertar el
cuc, com també van fer-ho els
cursos de la Teti Canal. Ets ado-
lescent, has de decidir què fas, i jo
vaig decidir fer les proves per en-
trar a l'Institut del Teatre. Però
no van agafar-me.

Com a tants altres.
Exacte. Però com que era el

que volia fer, em vaig formar a l'Es-
tudi Nanci Tuñón i alhora vaig co-
mençar amb Faig Teatre a Man-
resa, que també era una forma d'a-
prenentatge, perquè aquelles ses-
sions a pèl, a mig metre d'un pú-
blic que s'estava menjant una
truita, ensenyaven moltes taules.

I un dia se'n va a Dublín.
Va sortir l'oportunitat: un curs

molt interessant a la Gaiety School
of Acting. 

Deuria poder presentar un
bon nivell d'anglès.

Al final del curs els companys
van admetre que els primers dies
els costava d'entendre'm. Però
vaig fer una immersió total. Les 24
hores del dia. Vaig agafar molt
vocabulari. Els estudiants d'Eras-
mus que s'ajunten per nacionali-

tats en lloc de barrejar-se amb
els nadius, no ho aconsegueixen.
Vaig treballar en un pub...

Deu ser una escola intensa.
Tenia experiència de cambrer a

Manresa, però si no m'hagués es-
forçat amb l'idioma m'hagués
quedat rentant plats al darrere.
Saps una bona escola? Mirar els
Simpson. De mica en mica els
vas entenent i van molt bé per co-
mençar.

Va fer alguna cosa més que ser-
vir copes. Va fer teatre en anglès
a Dublín

Va ser el meu debut com a pro-
fessional: La comèdia dels errors.
Després, quan em preguntaven el
nivell d'anglès, responia: he es-
trenat un Shakespeare en anglès,
que és del més difícil que hi ha. Era
un repte i una oportunitat, perquè
el director va voler que hi hagués
diferents accents: també hi havia
una hispanoirlandesa, un esta-
tunidenc, un canadenc... I d'allò
en va quedar una llavor que va do-
nar fruit més tard.

Què més va fer?
A Monarch in Hollywood, una

trama amb molts paral·lelismes
amb la vida de Rock Hudson, i ne-
cessitaven un actor que fes el pa-
per d'amant mexicà del protago-
nista. El personatge parlava l'an-
glès molt malament! I un dia, una
espectadora s'acosta i em diu,
parlant molt a poc a poc, marcant
cada síl·laba: «ho has fet molt bé,
noi». Jo li vaig contestar en anglès
a tota velocitat i ella va quedar pa-
rada. S'havia cregut del tot el per-
sonatge, i això és la millor crítica.

Va ser a Dublín on va veure la
tradició de fer Shakespeare al
carrer, amb la gent fent rotllana.
Tinc entès que és molt freqüent.

Hi ha companyies professio-
nals, associacions amateurs, grups
d'aficionats... És molt comú al
món anglosaxó. I els festivals de
Shakespeare in the Park, a Nova
York o a Londres, provoquen grans
cues. Jo ho vaig fer a Irlanda i era
fantàstic. Ens plantàvem en una
plaça, sense escenografia ni res, i

començàvem. La gent s'acostava
i es quedava perquè volia. Això em
va quedar gravat, va anar madu-
rant i em va portar a preguntar-
me: per què no fer-ho a Catalu-
nya?

I així de Shakespeare in the
Park a Parking Shakespeare.

Va ser abans que trobessin el
cos de Ricard III en un aparca-
ment! En tot cas era jugar amb les
paraules. Aparcar en el sentit de
«portar al parc». Però abans vaig
debutar a Catalunya amb una
obra irlandesa en català, un mo-
nòleg, Rom and vodka. Vaig par-
lar-ne amb Faig Teatre i amb la Mi-
reia Cirera perquè em dirigís. Vam
presentar-ho al Globus, a la Ta-
verna dels Predicadors, a la Gra-
mola, i després a la sala Artenbrut,
que va ser el debut a Barcelona. 

Per què va triar aquest text de
Conor McPherson?

D'entrada em va interessar que
el protagonista tenia si fa no fa la
meva edat. Parlava d'espais de
Dublín que jo coneixia. I d'algú
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Pep Garcia-Pascual
Actor i director teatral. Aquest manresà nascut el 1976 de pares andalusos ha representat Shakespeare en anglès a Dublín i en català a Barcelona i
al Globe Teatre de Londres amb la companyia Parking Shakespeare, de la qual va ser el primer director. Imitant el que havia vist a les Illes Britàniques,
fan teatre en un lloc públic sense cobrar entrada. Ja ho han fet quatre estius, i ara han engegat una campanya hivernal. No shakespeariana

Tothom té el que es mereix?
No.
Millor qualitat, pitjor defecte?
Perseverança. I parlo massa.
Quina part del seu cos li agrada

menys?
L'esquena i les espatlles.
Quants diners són un bon sou?
2.000 euros.
Quin llibre li hauria agradat es-

criure?
A sang freda, de Truman Capo-

te.
Una obra d’art?
La Venus del Mirall, de Veláz-

quez. És a la National Gallery i
cada cop que vaig a Londres m'hi
aturo una estona.

En què es considera expert?
En aquest país, a parlar anglès. I

a fer truites.
Déu existeix?
No.
Què s’hauria d’inventar?
La teletransportació.
Quin personatge històric o de

ficció convidaria a sopar?
Oscar Wilde.
Un mite eròtic?
Juliette Binoche.

Acabi la frase: la vida és...
Curta.
La gent, de natural, és bona, do-

lenta o regular?
Bona. Però la vida ens canvia.
Tres ingredients d’un paradís?
Els amics, la família i tot allò

que ens fa somriure.
Un lema per a la seva vida?
Vinga, va, tu pots.R
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«Ens plantàvem en una plaça de Dublín,
sense escenografia ni res, i començàvem»

ELS 4 CANTONS

INSEPARABLES

LA XAPA SHAKESPEARIANA. Des
que van posar en marxa la companyia
i el cicle, sempre té a l’abast de la mà
una xapa promocional de Parking
Shakespeare. No sempre és la
mateixa, perquè té una certa
tendència a donar-la i agafar-ne una
altra. I en èpoques de promoció, en
porta una bossa plena.



PUIGCERDÀ

Xavier Domènech

DIUMENGE

DG
Viure diumenge

GASTRONOMIA
L’arròs a la cassola més tradicional
Cada mena d’arròs, arreu del món, té uns trets diferencials que el fan
apte per a un tipus de cuina. El de Pals destaca en la catalana 21

VIURE AMB ESTIL
Mil i una maneres de lluir un mocador
Nuats al coll, lligats a la cintura o a manera de top, els fulards i les
pashmines són la peça que transforma qualsevol vestit 20

La frase d’avui:
«Hauríem de dir la veritat, sempre, i els altres deixarien de
ser-nos una nosa» (Joaquim Amat-Piniella, La ribera deserta, Albertí
Alfaguara, Barcelona, 1966).


