
UN GRAN MOTIVADOR El conjunt barcelonista va merèixer lloances planetàries durant l’etapa del santpedorenc Pep Guardiola a la
banqueta tant pel joc com pels resultats assolits per l’equip. Una de les virtuts que més comentaris van provocar va ser la seva capacitat per
motivar el grup i conduir-lo cap a l’èxit col·lectiu. Un element que s’ha analitzat en clau empresarial i que ha propiciat una obra de teatre
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L’actor manresà Pep Garcia-
Pascual es fica en la pell del seu
homònim Pep Guardiola en un
monòleg teatral que s’estrena-
rà del 13 al 15 de juny a l’Axis Ba-
llymun de Dublín (Irlanda) en
anglès i es veurà també a final
d’agost al festival Fringe de Nova
York (Estats Units). Pep talk
presenta la faceta de conferen-
ciant i motivador de grups del
santpedorenc  en un espectacle
«de ficció», com aclareix el seu
protagonista, que segurament
farà estada la propera tempo-
rada en algun escenari de la
ciutat de Barcelona.

En llengua anglesa, un pep
talk és una arenga, un discurs
que vol excitar els ànims dels
seus destinataris. La coincidèn-
cia lèxica amb el nom tant de
l’actual entrenador del Bayern
de Munic de futbol com de l’in-
tèrpret bagenc s’afegeix a una
certa semblança física entre els
dos personatges que els nebots
del darrer van fer-li notar ara fa
tres anys, activant en la sempre

activa ment de l’actor el cuquet
d’unir la seva devoció pel teatre
a la seva passió barcelonista.

«En el món anglosaxó és molt
normal lligar futbol i cultura,
però aquí sembla que hi hagi re-
ticències», explica Garcia-Pas-
cual d’un muntatge escrit per Al-
berto Ramos, dirigit per Iban
Beltran i que la manresana Síl-
via Sanfeliu ha traduït a l’anglès.
Tot i que està immers en dos
projectes simultanis de la com-
panyia Parking Shakespea-
re –els bolos de Treballs d’a-
mor perduts i els assajos del
títol encara per revelar que
s’esrenarà al juliol–, l’actor
supera amb entusiasme l’a-
llau de feina.

«No faig una imitació de Gu-
ardiola», assegura Garcia-Pas-
cual per deixar clar que «l’obra,
tot i que participa del sentit de
l’humor, no és una comèdia. El
que l’espectador veu és l’ex-tèc-
nic del Barça pronunciant la
conferència Com convertir la
teva empresa en un heroi davant
d’homes de negoci».

Líder d’un equip que va con-

querir catorze títols en quatre
temporades, la seva faceta com
a motivador s’ha destacat en
articles de premsa i llibres  com
El mètode Guardiola de Miquel
Àngel Violan. Pep talk parteix
d’aquesta realitat i de referents
com la ja famosa frase «si ens
llevem ben d’hora, ben d’hora»
per crear una ficció dramatúr-
gica en la que «no ens ha inte-
ressat gens entrar en la seva
vida privada».

Pep Garcia-Pascual és un
amant del futbol i del Barça
però reconeix que, «si se so-
bredimensiona, hi ha gent a qui
es carrega amb unes responsa-
bilitats que no li pertoquen»,
com en el cas de Guardiola. «Jo
crec que ell mateix va quedar sa-
turat de tot plegat», afegeix. Pep
talk busseja en l’essència del

personatge per maridar dues
aficions  que a casa nos-

tra poques vegades
casen.
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L’actor manresà Pep Garcia-Pascual fa
de Guardiola en un muntatge teatral

La faceta de conferenciant de l’exentrenador del Barça és l’eix d’un espectacle que es veurà a Dublín i a Nova York

Pep Garcia-Pascual no ha
parlat amb Guardiola però

s’ha assegurat que qui va ser ju-
gador i entrenador del Barça co-
negui el projecte. En el procés de
producció també es va posar en
contacte amb el club blaugrana
per aconseguir la seva complici-
tat en un projecte que es fa ressò
de la fama internacional assolida
pel santpedorenc en els darrers
anys. «Quan vem idear l’especta-
cle, ell encara no donava confe-
rències... en això ens vam avan-
çar a la seva pròpia vida», comen-
ta divertit l’alter ego de Guardiola
a l’escenari. La companyia La-
iogurt està treballant per poder
representar la versió catalana la
propera temporada. «A Munic,
però, no sé pas si hi anirem»,
apunta mig de broma, mig serio-
sament.
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El santpedorenc
està al cas de la idea
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