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T
e
a
treNi Isi ni Maxi fan cara de Stephen 

Dedalus, si és que volem posar 
rostre al personatge de James 
Joyce, però tenen aquest punt de 
rebel·lia juvenil i aquests ulls 
encesos dels divuit anys que  fan 
que no els perdem de vista ni un 
segon, a veure què diran, què 
faran. Fora d’escena, al bar 
Joanet de la plaça de Sant Agustí 
Vell, canten i toquen, i la gent 
s’atura per veure què fan, els 
nois. Són dues bèsties 
adolescents que poden dir que no 
han vist mai una obra de 
Shakespeare, parlar del món dels 
actors adults sense compassió, 
aspirar a travessar els Pirineus 
fent teatre i continuar sent els 
personatges creats per Iván 
Morales a  Jo mai. 

Isi és Àlex Monner. Maxi és 
Oriol Pla. I tenen el rar privilegi 
d’haver començat la seva carrera  
teatral amb aquesta obra 
col·lectiva (amb Xavi Sáez, 
Marcel Borràs i Laura Cabello) 
que ara podrem veure al Lliure de 
Gràcia després d’una llarga 

evolució, estrena inclosa al Grec 
passat i funcions a Girona i 
Terrassa.

Han estat dos anys de feina per 
arribar fins aquí, fins a fer-se 
adults. Treball constant a ritmes 
diferents. Ni l’un ni l’altre, tot i 
tenir divuit anys, no pensen anar 
a l’Institut del Teatre. Potser 
perquè s’han llicenciat a Jo mai. 
Morales també va ser un actor 
adolescent i, diuen, els ha 
ensenyat moltíssimes coses, així 
com Sáez –el més veterà del 
quintet d’actors–, i Borràs –“és 
una canya treballar amb ell: et 
deixa sempre amb la boca 
oberta”–. L’Oriol concreta que ell 
ha après molt a nivell emocional, 
a com fer pujar un personatge a 
escena. L’Àlex confirma que no 
coneixia el llenguatge teatral, la 
tècnica. Han aprovat amb nota.

Durant aquest temps de 
preparació l’Àlex ha rodat dues 
pel·lícules, Barcelona, nit d’estiu, 
i La fosa. I l’Oriol un curt amb 
Lluís Quílez i el film Animals. “Jo 
no he pogut treure’m en cap 

moment Jo mai del cap”, 
assegura l’Àlex. “M’encantaria 
que Jo mai no deixés de bategar i 
que d’aquí a dos anys l’Iván ens 
tornés a cridar i la tornéssim a 
fer”, indica l’Oriol.

Isi és un noi amb problemes 
d’adaptació social que viu sol, al 
carrer. Els de Maxi són 
problemes psíquics. En Frank 
(Borràs) els acollirà al seu bar, a 
on acabaran apareixent la Júlia 
(Cabello) i en Guille (Sáez). “Són 
personatges joves i fràgils als 
quals els passen coses, com 
passen coses a totes les edats”, 
apunta l’Oriol. L’Àlex voldria 
que els seus pares veiessin la 
funció i se’ls remogués l’estómac. 
Els conflictes personals no tenen 
edat. “Les històries, tinguin 
l’edat que tinguin, si són sinceres, 
sempre arriben a la gent”, rebla el 
clau l’Oriol, que ningú no diria 
que no ha llegit Rimbaud.

Tots dos recorden el Nadal del 
2012, quan van aixecar el primer 
acte i van deixar clar que no 
havien de “demanar permís per 
ser artistes”. Davant tenien 
alguns dels més importants 
programadors del país. La van 
clavar i la cosa va anar rodada. El 
Lliure no és el final del camí, sinó 
la seva principal parada, fins ara. 
Esperin i vegin. 

JO MAI

Teatre Lliure: Gràcia

Del 15 de gener al 2 de febrer

Pla i Monner s’atreveixen amb tot. El del tercer cafè, a la dreta, no sap cantar ni tocar la guitarra...
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Retrat de l’actor 
adolescent
Àlex Monner i Oriol Pla s’han fet adults a 
través de ‘Jo mai’. Per Andreu Gomila 

 Ja saben, benvolgut i sofert 

poble teatrer, que a 

Barcelona passen coses rares, 

estranyes, en el món que envolta 

els escenaris. Passa que la gent 

va en massa a veure un Pinter 

terriblement fosc i hermètic, o 

que ningú no va a veure un 

Mouawad esplèndid, o que 

reobre el teatre més vell de 

Barcelona i sembla que estiguin 

fent tot el possible perquè no hi 

vagi ningú, o que ens visita una 

companyia russa de primera i fa 

la funció en un palau de 

congressos.

 No sé, aquest servidor 

vostre, sovint té la sensació 

que el món va fer un pet com un 

aglà fa dos o tres anys i que ningú 

no se n’ha adonat, i que ara som 

tots uns zombis de pa sucat amb 

oli que no saben que han mort i 

miren de fer la viu-viu fins al dia 

del judici final. Més que res, 

perquè passen coses insòlites 

en aquesta capital d’aquest 

postpaís català. O serà que 

m’estic fent vell com una mala 

cosa i la truculència del meu 

cervell és cada vegada més 

erràtica i recargolada.

 No sé, que l’amo d’un 

restaurant de la zona alta 

porti el Teatre Vakhtangov de 

Moscou i que passi força 

desapercebut, és estrany. Amb 

un espectacle, Oncle Vània, per 

cert, que just després de 

Barcelona ha estat a un dels 

millors teatres de Londres, el 

Noel Coward, al West End. I més 

quan la idea no era fer un xou per 

als turistes i/o residents russos, 

sinó que el que es pretenia era 

omplir el Palau de Congressos de 

gent com vostè, teatrer 

barceloní amb pedigrí. Queda 

clar que algú es va equivocar 

quan va decidir no llogar el 

Borràs... o el Romea.

 El cas del Principal és 

encara més rar. Es veu que 

hi ha hagut dies que han 

cancel·lat les funcions al Latino, 

la sala petita, perquè no hi havia 

ningú. Ningú, ningú. O dos o tres 

espectadors. Un rècord. 

Esperem que quan obrin l’hotel 

del costat, hi vagi més gent. 

–Andreu Gomila

Brutus
Coses rares
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