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Pep Carpena se sent millor actor que mai 
en «Loncle Vània» que protagonitza al Sol
«És un personatge que carrega molta tristesa, l’has d ’arribar a sentir», observa

ESPECTACLES

Al gran nivell d ’actors que exigeix L'oncle Vània de 
Txèkhov, el Teatre del Sol li dóna la rèplica amb un 
dels millors repartiments en els 25 anys de tra
jectòria de la companyia. Al paper que dóna títol 
a l’obra, Pep Carpena aconsegueix una gran inter
pretació i s ’hi sent «millor actor que mai abans».
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Pep Carpena actua al Teatre del Sol des de fa 23 anys

JOSEP ACHE

El llegendari Konstantin Sta- 
nislavski va dirig ir l ’estrena 
de L'Oncle Vània, al Teatre de 
l’Art de Moscou al 1897 . Da
vant del personatge, Pep Car
pena va directam ent a allò de 
la «concentració», d ’«arribar a 
pensar com el personatge», 
que va propugnar Stanislavski. 
Però, lluny del no menys cèle
bre Actor’s Studio, l'ac to r del 
Sol hí arriba per l ’experiència, 
el rigor en l’estudi i la intuició 
que té  per escola.

«És un personatge que acu
mula molta tristor. Sentir i ex
pressar aquesta tris tesa  no és 
gens fàcil», reconeix Pep Car
pena. També es podria afegir 
que el personatge de Vània i el 
de Sònia. neboda seva. es d is
tingeixen per la s incerita t de 
la resta del repartiment. Vània 
no es fa fantasies ni fingeix per 
eludir que «dóna la seva vida

perduda», que en diu l ’actor. 
Una vida que ha perdut sen tit i 
il·lusions, en efecte.

En els cèlebres monòlegs
«Pensar que podia haver viscut 
la vida, i ara ja  és massa tard», 
diu Vània en un cert moment. 
Però més en frases soltes.
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«Expressar la 

tristesa de Vània
no és tan fàcil com 

apretar un botó»

Pep Carpena s ’ha concentrat 
en els cèlebres monòlegs de 
Vània. «Al principi, en les pri
meres lectures que en vaig fer 
fa més d ’un any. em costava 
d 'entendre ’ls i d ’entrar-hi. I ara, 
en canvi, a cada representació 
hi vaig trobant més matisos,

més riquesa», confessa.
Més que en les situacions 

o en l ’argument, Pep Carpena 
s'ha enlluernat en la força del 
text. «És d ’a llò m illor escrit en 
la història de la literatura, el

m illor que jo  hagi llegit mai», 
aprecia. I al punt de desenes 
de lectures, assajos i fun
cions, tan t com m atisos en 
e ls significats del texte, sent 
més intensam ent les emo

cions. «Expressar la tris tesa 
no s'aconsegueix apretant un 
botó», adverteix.

Aprendre de tothom
Per Pep Carpena, el de «Vània 
és el paper que més m ’ha do
nat, com a actor, en to t el que 
hagi pogut fer fins ara». I ho 
diu com a actor vocacional. «El 
teatre amb dóna més vida que 
la feina en la qual treballo», 
diu així mateix sense recança. 
Com a actor, amb més de 23 
anys participant en el Teatre 
del Sol i amb afició des de 
nen al Centre Sant Vicenç i La 
Faràndula, es reconeix «com a 
autodidacta, per m olt que tam 
bé hagi fe t cursos».

«Procuro aprendre de to 
thom, de qualsevol actor prou 
generós com per compartir, 
diu. Sobretot ho ha viscut al I 
Sol, «on Josep Pont em va fas
cinar», que recorda. En la com
panyia va debutar en El Cafè de 
la Marina de Sagarra i. entre 
d ’a ltres papers, va ser tràgic 
en l'Edmond del Rei Lear de 
Shakespeare i còmic, galant i 
cantant i to t, en les Set núvies 
per set germans. I més després 
de Vània, però, veu que el seu 
camí és «en el teatre de text, 
on més em veig» ■
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