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Un dia els nebots li van assenyalar 
a Pep Garcia-Pascual la seva sem-
blança amb Pep Guardiola, al mar-
ge del clotet a la barbeta. Llavors 
va començar Pep Talk. «Em vaig 
imaginar una obra en què Guardi-
ola dóna una conferència interna-
cional en què explica als empresa-
ris com poden aplicar el seu mèto-
de i, al mateix temps, com són els 
catalans: la cultura de l’esforç», 
explica l’actor i productor. Va con-
vèncer el jove dramaturg Alberto 
Ramos per escriure el text i Iban 
Beltran per dirigir-lo. L’herència 
del de Sampedor s’expandeix. A 
cavall entre la realitat i la ficció, 
l’obra s’estrenarà del 13 al 15 de 
juny a Dublín (Axis, Ballymun) i 
a finals d’agost al Festival Fringe 
de Nova York. Guardiola, ambai-
xador de Catalunya, també des de 
l’escena. 

 Garcia-Pascual aclareix que la 
il·luminació li va arribar el 2010, 
abans dels anuncis del banc, de la 
fugida de l’ídol i que es convertís en 
conferenciant. «Tampoc s’havia pu-
blicat El mètode Guardiola. Jo vaig 
pensar a barrejar esport i cultura, un 
fet molt habitual a la Gran Bretanya. 
Abans el futbol es veia com un ene-
mic per a la cultura, però són coses 
combinables», argumenta el direc-
tor de la companyia Parking Sha-
kespeare, que avui presenta Treballs 
d’amor perduts al festival dedicat al 
bard al Raval. 

El que mai va dir 

Aliè al planeta futbol, encara que in-
teressat en la figura de Guardiola i 
en el «gran circ» que genera la pilo-
ta, l’autor ha aprofitat el personatge 
per deixar anar «imputs de la cultura 
catalana». Dels castells i el fer pinya, 
a la Diada. A més a més, el Pep ficti-
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33 Ambaixador 8 Garcia-Pascual, que portarà l’obra a Dublín i Nova York, negocia representar-la a Barcelona.
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rò res a veure amb Crackòvia, amb 
Pep Plaza, que és fantàstic. Ell és el 
puto amo». Pep talk és, segons l’au-
tor, un «monòleg dramàtic amb hu-
mor». Apareix el Barça invencible, el 
més que un club, el si ens aixequem 
ben d’hora... «I la passió amb què el 
Pep explica les coses que fa que tot-
hom l’escolti. És un gran seductor», 
afegeix l’actor. No tot seran gols a fa-
vor. «No és perfecte, es veu que té 
el seu geni, mà dura. Però la imatge 

que transmet és molt correcta, és 
un bon exemple per als nens i per a 
tothom. No com altres mamarrat-
xos».  
 García-Pascual, que va estudiar 
a Dublín, va concebre l’obra per re-
presentar-la a l’estranger. Alguns 
casals catalans escampats pel món 
ja s’han interessat pel muntatge. 
«També estem negociant fer tem-
porada en una sala de Barcelona». 
Serà el retorn del Pep a casa. H 

El discurs  
del Pep 
‘Pep Talk’ recrea una conferència de Guardiola 
sobre el Barça, el seu mètode i Catalunya
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ci es deixarà anar. S’acarnissarà amb 
Mourinho –«el que mai es va atrevir 
a dir»– i mostrarà el seu costat més 
desconegut. «És una ficció i especu-
lo com és Guardiola. Jo no el conec. I 
es controla tant en les seves aparici-
ons que és molt díficil saber com és 
en realitat», afirma Ramos. 
 Garcia-Pascual no juga a imitar 
el nou entrenador del Bayern, as-
segura, però algun tic apareix. «He 
buscat l’essència. Hi ha humor pe-


