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Escenes
‘BOQUITAS PINTADAS’

Primera adaptació teatral 
de la calidoscòpica novel·la 
de Manuel Puig.  
Al Versus, fins a l’1 de juny

‘EL LOCO Y LA CAMISA’

Una família disfuncional en 
què el boig és també el més 
lúcid. Al Teatre Romea,  
del 13 de maig al 8 de juny

BELÉN GINART

¿Aquest monòleg neix de la ne-
cessitat d’autoocupar-te? 
La veritat és que no. Quan se’m 
va ocórrer la idea estava treba-
llant. He tingut la sort de fer 
molt d’actor, però això m’ha res-
tat temps per fer projectes 
meus, i en tinc molts al calaix.  

¿I com vas decidir que havia 
arribat el moment de llançar-
te a la direcció? 
Sempre n’havia tingut el cu-

“PER A UN ACTOR TENIR LA POSSIBILITAT D’EQUIVOCAR-TE ÉS UN PRIVILEGI. 
I COM A DIRECTOR M’HE DONAT AQUESTA LLIBERTAT”

ACTOR VA DEBUTAR AMB TRES ANYS, I DES D’ALESHORES HA ESCRIT UN CURRÍCULUM SENSE ESPAIS EN BLANC. RECONEIX “LA SORT D’HAVER POGUT TREBALLAR  
AMB DIRECTORS MOLT BONS” I DE PARTICIPAR EN PROJECTES COM LA COMPANYIA ESTABLE DEL LLIURE DE L’ERA RIGOLA. PERÒ TÉ FAM DE PROVAR COSES I “FER  
ANAR EL COCO”. AMB L’AJUT DE XAVIER RICART, ARA S’AUTODIRIGEIX A ‘INFORME PER A UNA ACADÈMIA’, DE KAFKA, AMB MÚSICA DE SÍLVIA PÉREZ CRUZ.

quet, però això va ser una mica 
per casualitat. Un dia, en una lli-
breria, em vaig trobar amb un 
volum de contes de Kafka, i em 
va fascinar. Havia acabat els es-
tudis d’alemany a l’Escola Ofici-
al d’Idiomes i vaig començar a 
traduir-lo per a mi mateix, fins 
que va anar agafant cos la idea 
de fer-lo en teatre.  

Per què et va interessar tant 
aquest text? 
És un text escrit el 1917 que em 
transporta a l’ara i aquí. Com tot 
bon text va molt a fons, t’obliga 

a fer un viatge molt profund, té 
moltes capes. Parla d’un mico 
capturat per humans i que en 
només cinc anys s’ha humanit-
zat completament, s’ha conver-
tit en algú molt elegant que es 
guanya la vida en el món de l’es-
pectacle. L’obra es planteja com 
una conferència d’aquest mico 
a un grup de cracs científics, el 
públic.  

Què ens pot ensenyar un mico 
sobre nosaltres mateixos?  
El text parla del canvi, de l’adap-
tació a un món nou, de la lliber-

tat. Planteja si el fet d’adaptar-
nos ens fa més lliures o ens im-
pedeix ser-ho. 

Quin pes té a l’obra aquesta re-
flexió sobre la llibertat? 
És un tema central. Kafka no 
imparteix moral, però indueix 
els espectadors a pensar que no 
som lliures. És molt fàcil veure-
hi ressonàncies en el món actu-
al. L’obra parla molt d’Europa; 
teòricament Europa és lliure, 
però tenim unes fronteres a Me-
lilla on actualment s’estan dis-
parant bales. 

IVAN BENET

PERE TORDERA

Quin és el to de l’espectacle? 
És un text pessimista, però tam-
bé és guaridor perquè alhora 
convida a tenir una mica d’espe-
rança. Té molt humor i molta 
ironia. Hem volgut donar-li un 
aire fresc.  

I com heu aconseguit aquesta 
frescor? 
Justament amb l’humor i amb 
la música, que ha composat la 
Sílvia Pérez Cruz i que li ha do-
nat un punt de charme al mun-
tatge. No és un musical, és un es-
pectacle amb música, i la músi-
ca dóna aire i temps per pensar, 
emociona.  

És un espectacle al qual heu 
dedicat molt temps. 
L’hem fet en quatre mesos i mig, 
quan normalment s’assagen un 
mes o un mes i mig. N’estem 
molt satisfets, i crec que és pre-
cisament per aquesta dedicació.  

Quina gratificació personal us 
ha aportat el viatge creatiu?  
Amb el Xavi Ricart tenim molt 
bon rotllo i la confiança de po-
der-la cagar. Per a un actor tenir 
la possibilitat d’equivocar-te és 
un privilegi. I com a director 
m’he donat a mi mateix aques-
ta llibertat. Fent d’actor moltes 
vegades et trobes que el director 
et diu cap on has d’anar, i el que 
has de fer és lluitar per arribar-
hi. Crec que el procés és més in-
teressant si pots anar fent prova 
i error, però això en un mes no 
es pot fer. 

Com és que amb tres anys ja 
feies d’actor? 
Els meus pares formaven part 
d’una companyia amateur: fè-
iem els Pastorets però també 
obres de repertori. Jo tenia la 
vocació d’estudiar, pensava fer 
traducció o filosofia, però un dia 
vaig anar a parar a l’Institut del 
Teatre i em va fascinar. La meva 
mare em va deixar les 14.000 
pessetes que costaven les pro-
ves, i hi vaig entrar. 

Cap on vols anar ara? 
Aquesta vocació de fer anar el 
coco –no vull dir-ne intel·lectu-
al perquè sona pedant– no s’ha 
aturat. I fent d’actor no sempre 
fas anar al coco. Fas anar altres 
coses, la part sensitiva és brutal. 
Per això volia emprendre pro-
jectes en què fes anar més l’in-
tel·lecte. Ara estic escrivint un 
text, no sé on anirà a parar, pe-
rò respon a aquesta vocació. De 
totes maneres, em segueix agra-
dant molt fer d’actor.■ 

‘INFORME PER A UNA ACADÈMIA’ 
ESPAI LLIURE (MONTJUÏC) 
PÇA. MARGARIDA XIRGU, 1 (BCN) 
Del 8 al 25 de maig


