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MARIOGAS, ACTOR

E
l gat tacat del Bar Lia-
dísimohapujat a la bu-
taca de vímet. A Ma-
rioGas li recorda el fa-
mós tron de la pel·lícu-

la Emmanuelle. Aquest tros d’ho-
me assilvestrat, amb aspecte de
nen gran, entre llop demar i fan de
Brassens, ha dirigit gairebé cent
obres teatrals i participat en trenta
pel·lícules. Avui recorre Espanya
amb Juli Cèsar i dirigeix A casa
(Kabul), de Tony Kushner, al Lliu-
re.Unmonòleg esplèndidament in-
terpretat per Vicky Peña –recent
Creu de Sant Jordi– amb qui Ma-
rio Gas, a més, va tenir dos fills:
Orestes i Miranda.
Continua creient en el que ell

anomena “l’eucaristia laica”, aques-
ta comunió entre éssers humans
per una causa justa o un projecte
comú. L’associem a tants moments
màgics!: L’Ópera dels tres rals, El
temps i els Conway, Sweeney

Todd... Ara li ha donat per repetir
aquelles paraules de Brecht: “Estic
assegut al caire del camí, no tinc
pressa, no sé on vaig, no sé d’on
vinc... Per quèmiro amb impacièn-
cia el canvi de roda?”.

Avui vostè és Juli Cèsar. Se
sent més còmode en la pell d’un
poderós o prefereix l’estètica del
perdedor?
Les històries que expliquen com
un home aconsegueix que d’altres
perdin sónmés interessants. Inter-
pretar un guanyador, en teatre, té
la seva gràcia...

Una actriu ha de sermolt bona
perquè el seu company de viatge
decideixi dirigir-la en elmonòleg
d’A casa (Kabul).
Empregunten si ésmés difícil diri-
gir una persona que coneixes des
de fa tant.Nohiha regles. VickyPe-
ña és una actriu fora de sèrie. En-
tén el teatre com a mi m’agrada: és
intuïtiva, analítica, treballadora,
s’hi deixa la pell des del minut u...
pensa i proposa però incorpora el
que li dius i després t’ho torna.

Kabul ens obliga a reflexionar
sobre la culpabilitat personal.
Vostè continua sent home com-
promès o es va decebre?

No sóc gaire amic de la decepció.
Ens ha tocat, comdiria Brecht, viu-
re un temps molt fosc. Però he
après que el primer compromís a
complir és el que tens amb tu ma-
teix. El segon, situar-te ideològica-
ment on tu creus que has d’estar.

La cultura com a instrument
polític no acaba sempre intoxi-
cant els seus productes?
La cultura és un instrument de
coneixement amb un objectiu: el
plaer. Amb ella pots plorar, acollo-
nir-te, commoure o arribar directa-
ment al cervell, al món de les idees.
Si la política està impregnada en
l’esdevenir humà, el teatre també.

Què queda del Mario Gas de
l’èpocamés anarquista?Va apar-
car les tesis cenetistes?
Hi ha coses que sempre queden al
substrat d’un. Jo incorporo la ma-
teixa il·lusió i conviccions dels
anys setanta al lloc on la feina em
porta. Crec que no he renegat d’ai-
xò, malgrat el que diguin.

Va néixer a Montevideo, per
pura casualitat, l’any 1947. Els
seus pares estaven en plena gira.
Predestinació en l’ofici?
No hi ha lutiers, metges i advocats,
que passen l’ofici als seus fills? No
crec en la genètica, però sí en la fa-
mília. El que has estat mamant de
petit pot atrapar-te o pots rebutjar-
ho, però allà rau. Elmeupare va ser
cantant d’òpera i sarsuela i en una
estrena vaig néixer jo.M’anomena-
ven “l’oriünd”, bonica paraula...

El bategen com aMario en ho-
nor del seu oncle, Mario Cabré.
Era culte, afectuós. Es va trencar
els ossos per recuperar autors cata-
lans i jo, amb 16 anys, li passava
obres a màquina en una casa folra-
da de llibres. Un home que podia
ser irregular però viure genialitats.

I la llegenda d’Ava Gardner.
D’això me’n vaig assabentar des-
prés però no m’estranya gens, el
meu oncle tenia un carisma contra
el qual no podies lluitar. La que sí
recordo és Yvonne de Carlo. Les
exnòvies l’ admiraven. I coma tore-
ro ens va deixar la mitja verònica
amb mans baixes esperant el toro
sense moure’s ni anar enrere... Ai-
xí, veu?

Patia en veure’l torejar?
La primera vegada que el vaig veu-
re el brau el va agafar davant meu.
El veig: vestit de tabac i or! A mi
m’agraden els toros, no entenc la
seva prohibició. I a la societat cata-
lana no haurien durat gaire més,
no calia forçar-ho...

Arriba l’època universitària i
vostè es matricula a Dret. Pel
seu sentit de la justícia o per re-
partir octavetes més fàcilment?

NÚRIA ESCUR

l’entrevista

“Amb la cultura pots
plorar, acollonir-te,
commoure o arribar
directament al cervell,
al món de les idees”

“Els teatres públics sempre són camps de mines. Et diuen que et
deixaran fer el que vulguis i al final es passen el dia trucant-te”

“Undirector
nopotambtot,
noésDéu”
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Jugant a que treballa (“fei-
nejo per treure’m la man-
dra”) porta un munt d’ho-
res suades a l’historial.
Una memòria plena de
noms. Anècdotes que s’es-
capen per les escletxes:
amb José M. Rodero
(“m’impressionava”), amb
Fernando Fernán Gómez
(“il·luminació descomunal
en la meva vida”), amb
Núria Espert, Julian Beck,
Gerard Philipe o aquell
Vittorio Gassman al qual
s’acabarà semblant. Encara
és la veu de Ben Kingsley i
John Malkovich.
De tots aquests anys Ma-

rio Gas en guarda molt a la
recambra. Algun dia, con-
fessa –ja hi està ficat– ho
escriurà tot sobre aquesta
experiència “fantàstica,
autogestionada i que va
acabar com el rosari de
l’aurora...” de l’inoblidable
Saló Diana dels setanta.
Encara, quan està de

gira per Espanya, la fines-
tra del tren li torna la imat-
ge d’aquest nen que un dia
va entrar al cinema Prince-
sa, al seu barri de la Ribe-
ra, per veure José Ferrer a
Cyrano de Bergerac. I va
tornar a casa canviat.

RODERO,
GASSMAN
ICYRANO S

i alguna vegada heu ju-
gat a cuinetes enmig
del bosc, sabreu el que
és modelar mandon-

guilles amb fang, fer sopes amb
aigua del bassal, macarrons
amb tronquets, espaguetis amb
pinassa, amanida amb fulles o
cigrons amb pedretes. Si els
Reis us van portar alguna vega-
da una cuineta ambunaminús-
cula aixeta i fins i tot nevera i
forn; si vau arribar a tenir a la
vostra habitació una paradeta
de fruites i verdures de jogui-
na, amb pebrots, cebes, tomà-
quets o taronges de
plàstic, ja sabeu el
que és sentir-se el
petit rei o la petita
reina dels fogons.
Com sabeu que un
bon dia, sense que
us n’adoneu, la fire-
ta es converteix en
cassoles de debò,
amb les quals toca
jugar diàriament,
vingui de gust o no
vingui de gust.
¿Us imagineu el

que ha de suposar
per a un nen, en
aquest cas per a un
nen nord-americà
anomenat Flynn
MacGarry (ara té
15 anys), que, en
comptes d’aquell
món en miniatura,
els pares muntin al teu dormi-
tori una sofisticada cuina en la
qual practicar, amb tots els es-
tris necessaris? Treballar a
temps parcial al costat de
grans xefs? Instal·lar un club
privat al menjador de casa on
preparar menús degustació
perquè en gaudeixin comen-
sals de luxe, la flor i nata de
Los Angeles? Que et permetin
deixar d’anar a l’escola per es-
tudiar a casa sense haver de
desconcentrar-se de la cuina?
¿Us imagineu el que ha de ser,

que tots vulguin entrevistar i
conèixer la teva història, la del
petit xef McGarry, que quan
els seus pares es van separar i
el menjar porqueria va comen-
çar a entrar a casa, va decidir
posar ordre a la cuina i conver-
tir-se no només en cuiner sinó
en un dels grans? Que et cone-
guin els mestres de la cuina i et
donin consells? Que el pare i la
mare t’assignin un gerent i un
advocat per atendre els teus as-
sumptes i organitzar els teus
compromisos? Que The New
York Times Magazine t’acabi

de dedicar la seva portada
(Ferran Adrià ho va aconse-
guir el 2003 quan ja feia aire de
pastanagues)? Que et preparis
per fer realitat el somni de viat-
jar per conèixer lesmillors cui-
nes i obrir, quan compleixis els
19 anys, el teu propi restaurant
que convertiràs en elmillor del
món? Us imagineu que ho
aconseguiu? I que ho aconse-
gueixes sense penedir-te de no
haver jugat al pati de l’escola?
Que arribes al cim sense embo-
gir, ni tornar-te un idiota?

M’agrada la cuina de
Michel i Sebastian Bras,
a Laguiole. És una cuina
de la naturalesa i l’esta-
cionalitat. Una cuina
austera, sostenible, ínti-
ma. M’atreu perquè els
seus plats s’engrandei-
xen amb el paisatge i
l’atmosfera del lloc. I
perquè pare i fill ente-
nen el restaurant en la
seva globalitat: la cuina,
l’espai, el servei. M’en-
canta tornar a assaborir
la gargouillou, un plat
de sempre que mai no
és igual.

Mario Gas a Barcelona, on es repre-

senta el monòleg ‘A casa (Kabul)’,

que ell dirigeix. Fins al juny continua-

rà interpretant, a més, el Juli Cèsar

de Shakespeare

LAURA GUERRERO

Una vegada, Eduard Valentí Fiol,
un professor extraordinari del
grup de Vicens Vives, em va dir:
“Vostè, que tradueix tan bé del lla-
tí, què vol fer?”. I jo li vaig contes-
tar: “Ami el quem’agradaria és ser
diplomàtic...”. “Diplomàtic? No di-
gui ximpleries!”, em va dir. I tenia
raó, no era per a mi. Vaig saber el
teatre que volia fer i que no veia al
meu voltant: amb compromís in-
tel·lectual i formal.

Aquesta facultat incloïa un
component mític, coincideix amb
l’eclosió del teatre independent.
Que sempre va tenir un grup de
teatre molt bo! Allà vaig trobar
gent espectacular: Cristina Fernán-
dezCubas, CarlosTrías, EmmaCo-
hen... i vam formar una petita esco-
la universitària. Ens empassàvem
les teories, amb ganes, era una èpo-
ca transformadora.

Mirant enrere, no l’espanta ha-
ver estat tan prolífic?
I el que emqueda... Als 18 ja dirigia
un espectacle amb 45 persones.
Vaig tocar moltes tecles fins a tro-
bar l’essència del quem’apassiona-
va. I quan trobes això treballes per-
què no s’acabi. Després ve allò de
Lennon: que la vida passa mentre
tu estàs pensant què fer-ne.

Comadirector deu ser unami-
ca irascible i tossut. S’enfada
amb facilitat?
Alguna cosa d’això diu la llegenda;
expliquen que fins fa poc cridava
moltíssim, era terrible.

Fins fa poc?
Ésquehe decidit, últimament, dosi-
ficar això. Vas aprenent amb el
temps: per què cridar? Amabilitat
no exempta de rigor. Per la meva
cara ja saben què vull. Jo els dic:
“Assajar és de covards... assagem!”.

A canvi prodiga energia i els
permet intuïció.
Als actors els incito a treure el mi-
llor de cadascú i teixim junts: jo et
dono, teu em dónes... Quan un co-
mença com a director es creu que
és un ésser suprem; amb els anys
descobreixes que el director no
pot amb tot, no és Déu, així que el
més intel·ligent és envoltar-te dels
millors. El director només és un
tercer ull. Mai no li he faltat a un
actor, crec, però com va dir aquell,
“futbol és futbol”, i en el fragor de
la batalla passen coses...

Qüestiona els qui afirmen:
“No em penedeixo de res”.
Retinc a l’ull de la meva ment
–com diria el personatge de Ka-
bul– un parell d’espectacles el
nom dels quals no vull recordar...
D’altra banda, quan un text et col-
peja no ho oblides mai.

El 2002, Las Criadas de Jean
Genet, per exemple. Després el
nomenen director del Teatro Es-
pañol de Madrid, la qual cosa li
reportarà alguns disgustos.
No em nomenen, que això sembla
a dit. M’ofereixen, em proposen, i
al cap de sis mesos de converses
dono el sí. Quan un es fica en ter-
reny contradictori ja sap que les co-
ses no seran fàcils. Jo ho sabia. I
vaig acabar gairebé dimitint.

Era un camp ple de mines.
Els teatres públics sempre tenen
trampa, sempre són camps de mi-
nes. Quan hi ha algú que et diu,
d’entrada, que et deixarà fer el que
vulguis, al final es passa el dia tru-
cant-te per telèfon. Però vam do-
nar pas a un teatre que allà mai no
havia entrat. Problemes? Dos o
tres de seriosos.

Lorca eran todos, el primer.
Aquest escàndol es va acabar grà-
cies a la intervenció del mateix
Pepe Rubianes?
Sí, és cert que ell va dir: “S’ha aca-
bat. No vull perjudicar el Mario”.

Justificava tant enrenou?
No, no n’hi havia per a tant. Reco-
nec que em vaig atrevir a progra-
mar l’espectacle quan ningú ho vo-
lia fer. I la resposta cavernària va
ser absoluta. No sap el tipus de co-
ses em deien.

Per exemple?
Una senyoreta em va dir: “Vostè es
creu que la guerra civil està oblida-
da? Anirem contra vosaltres!”.
Vaig pensar que si la societat civil
no permetia representar una cosa
així calia assumir-ho. Un altre te-
ma va ser aquell actor que sortia
pràcticament nu... Vam mantenir
el compromís. Era formidable veu-
re vint senyors de la dreta ultraca-
tòlica demanant la meva dimissió.
Fantàstic i dur. Malament aniríem
si no tinguéssim enemics.

Continua entre Madrid i Bar-
celona. Allà va néixer el seu pare
i la seva filla petita.
Sóc un català que a Madrid se sent
com un madrileny més. Tothom
sap que no sóc independentista pe-
rò també que entenc la indignació
d’un poble... per això milito més de
català quan estic aMadrid. El nacio-
nalisme mesetari també existeix.

ConstantinoRomero,PepeRu-
bianes, el seu germà Manuel...
Com porta la desaparició de tan-
ta gent que va estimar?
Amb el pas dels anys l’agenda es va
aprimant. Dolor... en aquest sentit
el primer cop fort va ser Carlos Lu-
cena. Les morts de Constantino i
Pepe em van deixar un buit mut,
que jo sé que no ompliré amb res.

Bras
Route de l’Aubrac, 12210
Laguiole
França

FINA
PUIGDEVALL

MacGarry a la portada recent

Unxefprodigi?

XEF DEL RESTAURANT
LES COLS (OLOT)

el gust és meu
CRISTINA JOLONCH

una taula per a...


