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FERRAN GUIU
Actor, cantant, director, 
productor i professor 
de cant i interpretació.
Va néixer a Lleida el 8 
de maig del 1980 . Viu 
i treballa a Sabadell.
Ha form at part, com a 
intèrpret, dels musicals 
Working, Songs for a 
New World i De l'Òpera al 
Musical, entre d ’altres. 
També ha desenvolupat 
la seva carrera de 
productor en muntatges 
com Bagdad Cafè, Hedwig 
y el centímetro cabreado i 
Merrily We Roll Along.
És un dels creadors de 
l'esco la Off Sabadell, a 
l ’Espai Àgora de la nostra 
c iu ta t. «L’Àgora és una 
suma de ta lents; com un 
cor petit, però que batega 
molta sang. La nostra fita 
és apropar el teatre i el 
teatre musical a tothom ; 
ajudar a entendre, 
aprendre i estim ar 
l ’a rt de pujar da lt d ’un 
escenari. Els nostres 
cursos están dirig its a 
les persones que volen 
aprendre a treballar la 
seva veu i interpretar, i 
que pretenen fer-ho d ’una 
manera desenfadada», 
explica.

Text i fo to s : 
JOSEP GAMELL

Ferran Guiu 
ens mostra una 

fotografia de 
Broadway, a Nova 

York. ‘ Un dels 
problemes que 

té  el musical 
en aquest país 
és que la gent 

del sector va a 
veure poc els 

espectacles  
im portats de fora 
i només es lim ita  

als fets aquí.
Haurien d'agafar 
més experiència  

de m untatges  
de Londres, 

de Broadway, 
que de fe t és 
d'on prové el 

gènere*, explica

i

Ferran Guiu Barberà parla amb 
molta fluïdesa i sense perdre un 
instant. És comunicador, carismà

tic i bon conversador. S’expressa amb 
un entusiasme altament contagiós. Va 
néixer a la ciutat de Lleida fa trenta- 
cinc anys, i to t i que utilitza alguns girs 
dialèctics del lloc on va néixer no se 
li nota gens l'accent de les terres de 
Ponent. «Me'l vaig treure. (Somriu) Però 
no se m 'ha oblidat, eh? Si parlo amb 
la meva mare, per exemple, em surt. 
I n 'estic m olt orgullós. Això que quedi 
ben clar. El problema és que si volia 
treballar d ’actor a Barcelona, havia de 
tenir l’accent d'aquí, l'oriental. Per això 
vaig haver de fer classes particulars 
durant un any amb la senyora Carme 
Callol. Si no, m alauradament, se ’m 
tancaven m oltes portes. Im agina't, 
per exemple, que en una obra tens 
l'Emma Vilarasau de mare i parles 
amb accent de Lleida. Entens el que 
et vull dir?*, explica.
Riu i gesticula sovint. Encara que parli 
seriosament, el seu cantó histriònic 
sempre hi és present. Resulta obvi 
que xala fent broma. De vegades, però, 
pensa uns segons les seves respos
tes i contesta amb veu reflexiva. És 
molt expressiu a l’hora d'explicar les 
seves anècdotes. Té aquell aire entre 
innocent i murri dels grans actors. Es 
defineix com un tipus optimista, divertit, 
extravertit, m olt tossut, ordenat, me
tòdic — «depèn en quines coses»— , 
passional, sensible, extremadament 
impulsiu, romàntic i emotiu — «encara 
que no sóc de plorar i no m'emociono 
fàcilment. M'emocionen l'honestedat, 
les persones, la gent que tinc a prop-— , 
assegura. El seu discurs és clar i expe
ditiu. Diu les coses pel seu nom. amb 
to ta l convenciment. Treballa com a 
responsable de la botiga de Nespresso, 
a Sabadell, però és un tot-terreny del 
món teatral, sobretot dels musicals, 
on s ’ hi fica  de cap a peus. Actor, 
productor executiu, docent i director, 
va començar de m olt jove estudiant 
i actuant en companyies de Lleida, 
fent espectacles infantils i juvenils. 
Un cop a Barcelona, es va vincular a 
la companyia El Musical Més Petit, 
però hi va haver un moment en què 
va arraconar una mica la seva faceta 
d ’actor per posar-se al darrere de les

bambolines. «Quan fas d ’actor tens el 
repte de posar un personatge damunt 
de l'escenari, però la visió del director 
és més global. I a mi això m ’encanta. 
Has de crear el concepte general de 
l'espectacle», explica. Les seves pri
meres passes com a director les va 
fer a l’espai Àgora, de Sabadell. «Em 
vaig estrenar amb el musical Chicago. 
El curs passat, 2 0 1 1 /2 0 1 2 , va fer 
deu anys que hi col·laboro. Aquest és, 
doncs, l'onzè any que hi treballo fent 
tallers de teatre musical. L'Àgora és una 
suma de talents. I la majoria d ’artistes 
que hi passen en queden enamorats 
perquè és un lloc de proxim itat, on 
tens un contacte molt directe amb el 
públic. Amb la Maria Antònia Cabistany, 
l’ànima de l’espai, hem establert una 
gran amistat», assenyala convençut. 
Guiu m 'ha rebut m olt cordialment a 
casa seva, un magnífic dúplex del carrer 
de les Planes. El pis, de parets netes 
i decoració m inim alista, és un espai 
molt ben endreçat. «Sóc força maniàtic 
de l'ordre i molt quadriculat en aquest 
sentit», confessa. Comencem.

Des de quan vius en aquest pis?
Ara farà dos anys i mig. Hi vaig arribar 
procedent de Barcelona, on vivia al ca
rrer Marina, davant de La Monumental. 
Però malgrat que sóc fill de Lleida, a 
Sabadell ja  hi havia viscut anterior
ment.

I doncs?
És una història m olt llarga. (Riu) Però 
te ’n faré un resum: Jo vaig venir de 
Lleida a Barcelona per estudiar teatre, 
i les veïnes de dalt del pis on em vaig 
instal·lar eren noies que també estu
diaven teatre musical. I una d'aquestes 
noies, la Sílvia Alsina, treballava en el 
musical Working al Teatre del Sol, de 
Sabadell. Un dia, to t sopant, em va 
d ir que estaven buscant un noi per 
actuar a l'obra i que els havia parlat 
de mi. Llavors jo  m ’hi vaig presentar, 
em van fer una prova i em van agafar. 
A partir d 'aquí va començar la meva 
relació amb Sabadell. D’això ja deu 
fer quinze anys.

Déu n'hi do!
Sí, però és curiós perquè quan feia 
Working vivia a Barcelona, i quan va

acabar vaig venir a viure a Sabadell. 
També té  te la , o i?  (R iu) Em vaig 
instal·lar en un pis m olt antic i barat 
del carrer Avellaneda. Però al cap d'un 
tem ps, em va sortir feina a El Musical 
Més Petit, a Barcelona, i vaig decidir 
to rnar a la C iutat Com tal, al carrer 
Marina. Fins que ara farà dos anys i 
mig que vaig trobar aquest pis amb 
terrasseta i vaig retornar a Sabadell.

T ’agrada, Sabadell?
Molt. Sabadell té l'avantatge que és 
a prop de Barcelona, però sobretot 
m ’agrada perquè em recorda Lleida. És 
una ciutat, però amb característiques 
de poble gran, on es coneix tothom . 
A més a més. Sabadell té una cultura 
teatral espectacular. Hi ha molta gent 
que fa coses i m o lt ben fe te s . És 
una c iu ta t plena de nuclis culturals 
sorprenents.

Vius sol?
No. amb la meva parella, un noi que es 
diu Kike Garcia. Aquest mes de maig 
farà vuit anys que estem junts. Ell és 
de l’Hospitalet de Llobregat.

A què es dedica?
També és actor, to t i que és més de 
cinema, sèries i coses d'aquestes; jo, 
en canvi, sóc més de trepitjar escenari, 
d ’allò de en vivo i  en directo.

Com us vau conèixer, el Kike i tu?
A B arce lona, en un cà s tin g  per a 
Jesucrist Superstar. Buscaven ballarins, 
i quan el Kike va aparèixer per la por
ta ... (Sospira) Va ser amor a primera 
vista. (Somriu)

I tu, Ferran, de què treballes, a part 
del teatre?
Jo treballo a Nespresso des de fa vuit 
anys. Sóc el responsable de la boti
ga del Centre de Sabadell, que està 
situada al número 32 de la Rambla. 
Abans, però, vaig treballar a diverses 
botigues d ’aquesta marca de cafè a 
Barcelona. Vaig començar de venedor 
darrere del taulell i de mica en mica 
vaig anar pujant esglaons Fins acabar 
portant la botiga del passeig de Gràcia, 
que és la central de Barcelona. Vaig 
arribar a tenir 125 persones al meu 
càrrec. Després, però, vaig marxar de
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Nespresso per treballar un tem ps a 
Apple. Fins que, de sobte, em vaig 
assabentar que hi havia una plaça de 
responsable de Nespresso a Sabadell.
I jo , que precisament havia vingut a 
viure aquí, no m ’ho vaig pensar dues 
vegades i m 'hi vaig incorporar de nou. 
Ara sóc a dues cantonades de la feina. 
Això és qualita t de vida.

Vas néixer a la ciutat de Lleida el 8 
de maig del 1980. Què recordes de 
la teva infantesa?
Si no m'equivoco, crec que vaig arribar 
al món a la clínica Montserrat. Si no 
és així. la meva mare em mata! (Riu) 
Una gran part de la meva vida a Lleida 
vaig viure al carrer Humbert Torres, a 
la zona alta de la ciutat. Recordo una 
infantesa m olt fe liç, sempre jugant 
amb els meus germans, Jordi i Héctor, 
i al costat de la meva mare, que va 
deixar de treballar per poder cuidar-se 
de nosaltres.

Com eres de petit?
Sempre he es ta t bastant actiu , ex
travertit, tossut — sóc taure— , capri
txós... La veritat és que no he canviat 
gaire de quan era petit, més aviat m ’he 
anat multiplicant, per dir-ho d'alguna 
manera.

Quines eren les teves aficions?
Jo era un nen molt ocupat. I es pot dir 
que. des que tinc ús de raó, sempre 
he fe t tea tre . Vaig com ençar a ls 2 
anys a l'Aula de Teatre de Lleida fent 
m otric itat, m irant l ’ imaginari, creant 
coses, fent d’ovella a Els Pastorets... 
M 'ho passava d 'a llò més bé! Després 
vaig entrar al món de la música, a la 
qual em vaig aficionar a través del meu 
germà Héctor, que es pot dir que pràc
ticament ha tocat el violí tota la vida. 
Cada diumenge, els pares ens portaven 
a veure els concerts del meu germà, 
que tocava per poblacions d'arreu de 
la comarca amb l’Orquestra de Cambra 
del Conservatori de Lleida. Finalment, 
però, vaig retornar un altre cop al teatre, 
perquè vaig descobrir que realment era 
allò que m'agradava. I ara he acabat 
ajuntant totes dues coses i faig teatre 
musical. (Riu)

Tens antecedents artístics a la teva 
família?
La meva àvia materna, Carme Cortada, 
era propietària del Teatre Victòria, de 
Lleida. De fe t. la fam ília de la me
va àvia encara avui porta el Teatre 
Principal. Però d ’actor, només en sóc 
jo  a la família.

Parla’m dels teus pares.
Són un puntal a la meva vida. Sempre 
m ’han donat suport i no m'han imposat 
mai un camí. M ’han aconsellat, això sí, 
però l'ú ltim a paraula sempre ha estat 
la meva. Són un sol. Quan era petit, 
els dissabtes m'acompanyaven amb 
el cotxe de Lleida a Barcelona a fer 
classes de cant; em venien a buscar 
als assagos si plegava molt ta rd ... Si 
no fos per ells, no hagués fe t ni les 
tres quartes parts del que he realit
zat. El meu pare, Jordi Guiu Sabaté, 
ha treballat a la banca gairebé tota la 
vida. També ho va fer en una empre 
sa de calefacció i aires condicionats 
propietat del meu avi. La meva mare, 
Carme Barberà Cortada, treballava a

l'empresa del meu avi, però quan va 
ser mare va deixar la feina perquè volia 
estar per nosaltres. Llavors, quan ja 
tenia una certa edat, es va reincorporar 
al mateix lloc.

A quin col·legi anaves?
A l’Escola Alba, molt a prop de Corbins. 
Hi vaig estudiar fins als 14 anys.

Eres bon estudiant?
Sí. força. No vaig repetir ni un curs.

Quines eren les teves assignatures 
preferides?
Generalment totes aquelles que tenien 
a veure amb les lletres. Jo sempre dic 
que sóc de lletres pures. Els números, 
en canvi, m ’anaven fatal. Me'ls vaig 
treure, és clar, però em va costar la 
vida. I m ira que ara em fa ig un tip  
de fer números, eh? Però en aquella 
època no els trobava la gràcia.

Què vas fer quan vas acabar d’estudiar 
a l'Escola Alba?
Vaig anar a l ’ Ins titu t Màrius Torres. 
Aquesta època la recordo como una 
de les m illors de la meva vida. M ’ho 
passava súper perquè formava part del 
grup de teatre de l'Ins titu t; estudiava 
lletres — per tant, ja  m'havia oblidat 
dels números (Riu)— ; a més a més. 
compaginava els estudis amb la meva 
formació artística a l’Escola Zum-Zum, 
que és allà on vaig començar a fer 
teatre més seriosament; també feia 
classes de cant amb el Daniel Anglès, 
el Xavi Sabata i la Susanna Domènech. 
No parava, vaja. Un cop feta la selecti
vitat, vaig començar Filologia Catalana 
a la Universitat de Lleida. M 'ho com
binava amb el teatre. El primer any

feia tres dies d ’Universitat a Lleida i 
dos dies estudiava teatre a Barcelona. 
Com que no ten ia  pis a Barcelona, 
anava i venia amb el bus el mateix 
dia. Fins que vaig dir prou. I em vaig 
decidir pel teatre . Per tant, em vaig 
traslladar a viure a Barcelona, a un 
pis a Drassanes.

En quines escoles t'has format ar
tísticament?
En moltes. La primera, però, va ser la 
de Nancy Tuñón, a Barcelona, on vaig 
estudiar interpretació.

Em fas cinc cèntims de la teva tra
jectòria artística?
Jo he fe t una m ica de to t: actor, 
productor executiu, docent i director. 
Com ja  t'he  comentat, vaig començar 
estudiant i actuant en companyies de 
Lleida, com el Zum-Zum Teatre, fent 
espectacles in fan tils  i juven ils . Un

cop a Barcelona, he estat bàsicament 
vinculat a la companyia El Musical Més 
Petit; però hi va haver un moment en 
què vaig arraconar una mica la meva 
faceta d 'acto r per posar-me més al 
darrere de l'escenari. Quan fas d'actor 
tens el repte de posar un personatge 
damunt de l'escenari, però la visió del 
d irector és més global. I a mi. això 
m ’encanta. Has de crear el concepte 
general de l ’espectacle. És a dir. què 
vols transm etre?  Com vo ls que la 
gent ho rebi? Què vols que signifiqui 
cada escena? Quina música hi vols 
posar per crear una certa situació al 
públic? I també has d'a judar l ’actor a 
crear el seu propi personatge, és clar. 
Per tant, és una feina molt completa. 
Aquesta tasca de direcció la desenvo

lupo especialment a l'espai Àgora, de 
Sabadell. Em vaig estrenar de director 
amb l’obra Chicago. El curs passat va 
fer deu anys que hi col·laboro. Aquest 
és, doncs, l ’onzè any que hi treballo 
fent cursos.

Quina és la teva funció?
A l ’Àgora hem creat l'Off Sabadell, que 
és una mena d ’escola que vam formar 
gent enamorada dels musicals per a 
persones amb els nostres mateixos 
gustos, però sense pretensions ar
tístiques. És a dir, no es tracta d ’un 
muntatge professional, ni pretenem 
que ho sigui, simplement fem tallers 
per a gent a qui agrada el teatre, la 
música i vol pujar a dalt d ’un escenari 
per passar-s’ho d 'a llò més bé. Aquest 
tipus de docència és un repte molt 
interessant i també et reconcilia amb 
el món artístic, perquè consisteix a 
ensenyar persones que treballen amb 
to ta  la il·lusió del món, que no viuen 
d'això ni tampoc no són funcionaris de 
l'escenari, aspecte que sovint patim 
els actors que fa tants anys que ens — 
dediquem a aquest món.

Com et veus de professor?
El meu repte no és que surti to t per
fecte, ja  que sé que això és impos
sible perquè no oblidem que estem 
tre b a lla n t amb acto rs  que no són 
professionals, però sempre intento 
que una persona passi de la A a la 
B, per dir-ho d ’alguna manera. És a 
dir. que hi hagi una evolució en el seu * 
treball. I jo . si arriben a aquest punt o 
fins i to t el superen, ja em dono per 
satisfet. Això sí, collo molt fins que no 
arriben a aquest punt. I ho pateixen i 
ho patim. (Somriu)

Quantes obres prepareu a l’any?
Dues. Aquest any estem  treba llan t 
La Família Adams i Company. Dos 
musicals que representarem durant 
els mesos de maig o juny. Encara no » 
sé les dates exactes.

De quin dels muntatges que has pro
duït i dirigit et sents més satisfet?
Pel que fa a la producció, el millor que 
vam fer amb El Musical Més Petit va 
ser Hedwig y el centímetro cabreado, 
un musical força complicat que aquest 
any faran a Broadway. És un monòleg 
que explica la història d'un transsexual -  
que busca l’amor, cantat amb música 
heavy-metal/rock. Ens va costar molt 
de tira r endavant. De fe t. vam fer la 
preestrena aquí, al Teatre del Sol. 
Encara recordo com el Dani Anglès 
(únic actor protagonista conjuntament 
amb una banda de músics) i jo  vam 
haver de pintar l’escenografia a les cinc 
del m atí perquè no arribàvem a temps 
per a l'estrena! (Riu) Jo vaig haver de 
fer de to t! Vam suar-ho tant que va 
esdevenir un m untatge inoblidable 
que el recordaré tota la vida. A més a 
més. el resultat va ser molt bo i vam 
tenir una acollida fantàstica.

I com a director?
Crec que la millor experiència va ser el 
meu primer Sondheim, concretament 
l ’obra Boscos endins, que vam fer el 
curs 2 0 1 0 /2 0 1 1  amb el meu g ru p -  
d ’alumnes més antic de l'Àgora. És 
un espectacle molt màgic perquè parla 
d 'a llò  que passa quan els somnis es

Guiu a l’estudi de casa seva; a sota, amb la col·lecció de pel·lícules i Cd’s

»
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Nespresso per treballar un tem ps a 
Apple. Fins que, de sobte, em vaig 
assabentar que hi havia una plaça de 
responsable de Nespresso a Sabadell.
I jo , que precisament havia vingut a 
viure aquí, no m ’ho vaig pensar dues 
vegades i m 'hi vaig incorporar de nou. 
Ara sóc a dues cantonades de la feina. 
Això és qualita t de vida.

Vas néixer a la ciutat de Lleida el 8 
de maig del 1980. Què recordes de 
la teva infantesa?
Si no m'equivoco, crec que vaig arribar 
al món a la clínica Montserrat. Si no 
és així. la meva mare em mata! (Riu) 
Una gran part de la meva vida a Lleida 
vaig viure al carrer Humbert Torres, a 
la zona alta de la ciutat. Recordo una 
infantesa m olt fe liç, sempre jugant 
amb els meus germans, Jordi i Héctor, 
i al costat de la meva mare, que va 
deixar de treballar per poder cuidar-se 
de nosaltres.

Com eres de petit?
Sempre he es ta t bastant actiu , ex
travertit, tossut — sóc taure— , capri
txós... La veritat és que no he canviat 
gaire de quan era petit, més aviat m ’he 
anat multiplicant, per dir-ho d'alguna 
manera.

Quines eren les teves aficions?
Jo era un nen molt ocupat. I es pot dir 
que. des que tinc ús de raó, sempre 
he fe t tea tre . Vaig com ençar a ls 2 
anys a l'Aula de Teatre de Lleida fent 
m otric itat, m irant l ’ imaginari, creant 
coses, fent d’ovella a Els Pastorets... 
M 'ho passava d 'a llò més bé! Després 
vaig entrar al món de la música, a la 
qual em vaig aficionar a través del meu 
germà Héctor, que es pot dir que pràc
ticament ha tocat el violí tota la vida. 
Cada diumenge, els pares ens portaven 
a veure els concerts del meu germà, 
que tocava per poblacions d'arreu de 
la comarca amb l’Orquestra de Cambra 
del Conservatori de Lleida. Finalment, 
però, vaig retornar un altre cop al teatre, 
perquè vaig descobrir que realment era 
allò que m'agradava. I ara he acabat 
ajuntant totes dues coses i faig teatre 
musical. (Riu)

Tens antecedents artístics a la teva 
família?
La meva àvia materna, Carme Cortada, 
era propietària del Teatre Victòria, de 
Lleida. De fe t. la fam ília de la me
va àvia encara avui porta el Teatre 
Principal. Però d ’actor, només en sóc 
jo  a la família.

Parla’m dels teus pares.
Són un puntal a la meva vida. Sempre 
m ’han donat suport i no m'han imposat 
mai un camí. M ’han aconsellat, això sí, 
però l'ú ltim a paraula sempre ha estat 
la meva. Són un sol. Quan era petit, 
els dissabtes m'acompanyaven amb 
el cotxe de Lleida a Barcelona a fer 
classes de cant; em venien a buscar 
als assagos si plegava molt ta rd ... Si 
no fos per ells, no hagués fe t ni les 
tres quartes parts del que he realit
zat. El meu pare, Jordi Guiu Sabaté, 
ha treballat a la banca gairebé tota la 
vida. També ho va fer en una empre 
sa de calefacció i aires condicionats 
propietat del meu avi. La meva mare, 
Carme Barberà Cortada, treballava a

l'empresa del meu avi, però quan va 
ser mare va deixar la feina perquè volia 
estar per nosaltres. Llavors, quan ja 
tenia una certa edat, es va reincorporar 
al mateix lloc.

A quin col·legi anaves?
A l’Escola Alba, molt a prop de Corbins. 
Hi vaig estudiar fins als 14 anys.

Eres bon estudiant?
Sí. força. No vaig repetir ni un curs.

Quines eren les teves assignatures 
preferides?
Generalment totes aquelles que tenien 
a veure amb les lletres. Jo sempre dic 
que sóc de lletres pures. Els números, 
en canvi, m ’anaven fatal. Me'ls vaig 
treure, és clar, però em va costar la 
vida. I m ira que ara em fa ig un tip  
de fer números, eh? Però en aquella 
època no els trobava la gràcia.

Què vas fer quan vas acabar d’estudiar 
a l'Escola Alba?
Vaig anar a l ’ Ins titu t Màrius Torres. 
Aquesta època la recordo como una 
de les m illors de la meva vida. M ’ho 
passava súper perquè formava part del 
grup de teatre de l'Ins titu t; estudiava 
lletres — per tant, ja  m'havia oblidat 
dels números (Riu)— ; a més a més. 
compaginava els estudis amb la meva 
formació artística a l’Escola Zum-Zum, 
que és allà on vaig començar a fer 
teatre més seriosament; també feia 
classes de cant amb el Daniel Anglès, 
el Xavi Sabata i la Susanna Domènech. 
No parava, vaja. Un cop feta la selecti
vitat, vaig començar Filologia Catalana 
a la Universitat de Lleida. M 'ho com
binava amb el teatre. El primer any

feia tres dies d ’Universitat a Lleida i 
dos dies estudiava teatre a Barcelona. 
Com que no ten ia  pis a Barcelona, 
anava i venia amb el bus el mateix 
dia. Fins que vaig dir prou. I em vaig 
decidir pel teatre . Per tant, em vaig 
traslladar a viure a Barcelona, a un 
pis a Drassanes.

En quines escoles t'has format ar
tísticament?
En moltes. La primera, però, va ser la 
de Nancy Tuñón, a Barcelona, on vaig 
estudiar interpretació.

Em fas cinc cèntims de la teva tra
jectòria artística?
Jo he fe t una m ica de to t: actor, 
productor executiu, docent i director. 
Com ja  t'he  comentat, vaig començar 
estudiant i actuant en companyies de 
Lleida, com el Zum-Zum Teatre, fent 
espectacles in fan tils  i juven ils . Un

cop a Barcelona, he estat bàsicament 
vinculat a la companyia El Musical Més 
Petit; però hi va haver un moment en 
què vaig arraconar una mica la meva 
faceta d 'acto r per posar-me més al 
darrere de l'escenari. Quan fas d'actor 
tens el repte de posar un personatge 
damunt de l'escenari, però la visió del 
d irector és més global. I a mi. això 
m ’encanta. Has de crear el concepte 
general de l ’espectacle. És a dir. què 
vols transm etre?  Com vo ls que la 
gent ho rebi? Què vols que signifiqui 
cada escena? Quina música hi vols 
posar per crear una certa situació al 
públic? I també has d'a judar l ’actor a 
crear el seu propi personatge, és clar. 
Per tant, és una feina molt completa. 
Aquesta tasca de direcció la desenvo

lupo especialment a l'espai Àgora, de 
Sabadell. Em vaig estrenar de director 
amb l’obra Chicago. El curs passat va 
fer deu anys que hi col·laboro. Aquest 
és, doncs, l ’onzè any que hi treballo 
fent cursos.

Quina és la teva funció?
A l ’Àgora hem creat l'Off Sabadell, que 
és una mena d ’escola que vam formar 
gent enamorada dels musicals per a 
persones amb els nostres mateixos 
gustos, però sense pretensions ar
tístiques. És a dir, no es tracta d ’un 
muntatge professional, ni pretenem 
que ho sigui, simplement fem tallers 
per a gent a qui agrada el teatre, la 
música i vol pujar a dalt d ’un escenari 
per passar-s’ho d 'a llò més bé. Aquest 
tipus de docència és un repte molt 
interessant i també et reconcilia amb 
el món artístic, perquè consisteix a 
ensenyar persones que treballen amb 
to ta  la il·lusió del món, que no viuen 
d'això ni tampoc no són funcionaris de 
l'escenari, aspecte que sovint patim 
els actors que fa tants anys que ens — 
dediquem a aquest món.

Com et veus de professor?
El meu repte no és que surti to t per
fecte, ja  que sé que això és impos
sible perquè no oblidem que estem 
tre b a lla n t amb acto rs  que no són 
professionals, però sempre intento 
que una persona passi de la A a la 
B, per dir-ho d ’alguna manera. És a 
dir. que hi hagi una evolució en el seu * 
treball. I jo . si arriben a aquest punt o 
fins i to t el superen, ja em dono per 
satisfet. Això sí, collo molt fins que no 
arriben a aquest punt. I ho pateixen i 
ho patim. (Somriu)

Quantes obres prepareu a l’any?
Dues. Aquest any estem  treba llan t 
La Família Adams i Company. Dos 
musicals que representarem durant 
els mesos de maig o juny. Encara no » 
sé les dates exactes.

De quin dels muntatges que has pro
duït i dirigit et sents més satisfet?
Pel que fa a la producció, el millor que 
vam fer amb El Musical Més Petit va 
ser Hedwig y el centímetro cabreado, 
un musical força complicat que aquest 
any faran a Broadway. És un monòleg 
que explica la història d'un transsexual -  
que busca l’amor, cantat amb música 
heavy-metal/rock. Ens va costar molt 
de tira r endavant. De fe t. vam fer la 
preestrena aquí, al Teatre del Sol. 
Encara recordo com el Dani Anglès 
(únic actor protagonista conjuntament 
amb una banda de músics) i jo  vam 
haver de pintar l’escenografia a les cinc 
del m atí perquè no arribàvem a temps 
per a l'estrena! (Riu) Jo vaig haver de 
fer de to t! Vam suar-ho tant que va 
esdevenir un m untatge inoblidable 
que el recordaré tota la vida. A més a 
més. el resultat va ser molt bo i vam 
tenir una acollida fantàstica.

I com a director?
Crec que la millor experiència va ser el 
meu primer Sondheim, concretament 
l ’obra Boscos endins, que vam fer el 
curs 2 0 1 0 /2 0 1 1  amb el meu g ru p -  
d ’alumnes més antic de l'Àgora. És 
un espectacle molt màgic perquè parla 
d 'a llò  que passa quan els somnis es

Guiu a l’estudi de casa seva; a sota, amb la col·lecció de pel·lícules i Cd’s
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