
tots habiten. És el que et defineix. 
És el fre i és l’accelerador. Has sa-
but fer les pauses i has sabut apa-
rèixer quan se t’esperava. Sempre 
aquí, fins i tot quan alguns no ho 
notaven.
 He tirat d’inventari i ara ho po-
so per escrit. Sé que no ho has vol-
gut explicar gaire perquè està tot 
controlat. Sé que a tots els que ens 
has donat algun detall ha estat 
molt per sobre. Els que et conei-
xem sabem que ho has fet per pu-
dor i per no amoïnar a ningú.

Ahir ja no compta
Expliques que la batalla tot just 
acaba de començar i que no n’hi 
ha per tant. Entre frase i frase co-
les una broma. Una broma de les 

teves. Rius com sempre. No for-
ces cap amunt ni cap avall. I par-
les d’ara. Ahir ja no compta. I el 
demà té més sabor que mai. T’has 
posat a fer plans. Desenes, cente-
nars, milers. Seguiràs fent el de to-
ta la vida, però ara ho viuràs i ho 
sentiràs d’una altra manera. L’en-
surt, perquè encara només és ai-
xò, t’hi obliga.
 T’imagino assegut a la butaca. 
No ha canviat res, però tot és dife-
rent. Estàs mirant el teu fill dissi-
muladament. Subjectes el pensa-
ment i li fas un somriure quan es 
gira cap a tu. Aquest nou ara se’t fa 
curt, però té regust de glòria. Ara 
és avui. Cert. Però també serà de-
mà, amic. Ens queden moltes ba-
talles. I aquesta n’és només una 
més. Només una. H 

A
ra que comences a mas-
tegar l’ensurt. Ara que 
intentes que no es noti 
a l’altre costat del telè-
fon que, per primera ve-

gada, tens por. Ara he recordat 
aquell dia, aquells dies, quan hi 
eres mentre altres fugien. Ara que 
un metge t’acaba de dir que aquest 
bony és alguna cosa més, ara he re-
cordat la quantitat de vegades que 
has estat a l’altura. No m’ha fet 
falta buscar gaire en la memòria 
compartida d’aquests anys per 
trobar els moments en què eixam-
plaves el concepte d’amistat i el 
modelaves segons les necessitats 
dels que t’envoltàvem.
 Hi has estat en les situacions 
dolentes i en les regulars. Hi eres 
quan altres es posaven de perfil 

per covardia. Hi eres quan altres 
sortien del mig per comoditat. Hi 
eres. Vas donar la cara. No vas pen-
sar en les conseqüències. No et vas 
mossegar la llengua. Hi eres per 
escoltar els teus i per fer callar els 
de dalt mostrant-los els seus er-
rors.
 Però, com a bon amic, sempre 
has estat a prop en les siutacions 
bones. I en les molt bones. Vas 
somriure abans de conèixer el ti-
tular complet de la felicitat dels 
altres. Vas celebrar les petites vic-
tòries i les vas aclamar com a prò-
pies. A cada pas professional o per-
sonal sempre apareixia un missat-
ge de suport.
 I què puc dir de la teva lleial-
tat. És la teva millor bandera. És el 
llenguatge de la pàtria en què no 

Ara

Ana Pastor

Al contraatac

elPeriódicode
 C

at
al

un
ya

8 420565 004008

12682elPeriódico
10 DE MAIG DEL 2014

Any XXXVII. Número 12.682. D.L.: B 36.860 - 1978

«El millor piropo de tots 
me’l va dir el meu pare»

Li tocava ser ferrer, com el seu avi i el seu pa-
re, però va triar ser acròbata i ballarí. Als 35 
anys, el seu primer espectacle en solitari és 
una de les revelacions de les arts escèniques 
de carrer. Després de set dies al Mercat de les 
Flors, Pelat (premi Zirkólika 2013) es pot veu-
re avui al festival Trapezi de Reus i els prò-
xims mesos està programat a mig Europa. 

–És curiós, aquesta és la segona entrevista 
sobre troncs en una setmana.
–¿Ah sí? ¿I l’altra amb qui era?

–Amb una dona que ha treballat tota la vida 
talant arbres al bosc.
–Per a mi el tronc evoca les arrels. Jo volia re-
cuperar la mirada contemplativa i la feina 
manual d’una època en què la vida no anava 

dora i el vaig desar al garatge durant me-
sos. Quan passava pel davant me’l mirava, 
el tocava i pensava: «Algun dia en farem al-
guna cosa».

–Ha passat per les escoles El Timbal i Ro-
gelio Rivel de Barcelona, Carampa de 
Madrid, l’escola nacional de circ de Mos-
cou… Tot per tornar a la infància.
–Ens hem fet moltes palles mentals a l’esce-
nari i jo necessito acostar-me directament 
a la gent, que el públic empatitzi amb el 
que faig. El millor piropo de la meva vida 
me’l va dir el meu pare el primer dia que 
va veure Pelat, i això que quan als 18 anys 
li vaig anunciar que em pensava dedicar al 
circ va deixar de parlar-me.

–¿Què li va dir exactament?
–«Joan, és el millor que t’he vist fer en la vi-
da». ¿Per què? Jo no li havia dit que m’ha-
via inspirat en el seu pare i en el meu re-
cord d’ells dos trastejant a l’aire lliure, pe-
rò va veure un tio suant i treballant amb les 
mans i va connectar directament amb ell.

–Sense la cooperació del públic, vostè es 
pot trencar la crisma.
–«¿Com puc fer que la gent es responsa-
bilitzi del que està veient?», vaig pensar. 
Doncs donant-li feina. Jo no li dic al públic 
què ha de fer, senzillament li demano aju-
da. Si ells no col·laboren junts per sostenir 
el tronc, caic. 

–¿Alguna vegada li han negat l’ajuda?
–Molt excepcionalment. Un cop un tipus 
se’m va encarar: «¡Si em pegues amb el 
tronc et punxo!», em va amenaçar. I una ve-
gada una dona va saltar sobre el tronc cri-
dant: «¡A veure si m’aguantes a mi també!». 

–La majoria d’artistes es mouen en la pre-
carietat. ¿Vostè de què viu?
–Em busco la vida. He viscut en cases oku-
pades, he fet entrepans per vendre als con-
certs, he treballat en una fàbrica en el torn 
de nit, a la Fira de Montjuïc... Ara pago 300 
euros de lloguer a Mataró i vaig a comprar 
a l’Aldi o a vegades demano a les pageses 
del mercat si tenen fruita macada que no 
hagin de vendre. 

–Pelat trenca amb aquesta precarietat. És 
una coproducció de Fira Tàrrega i El Gra-
ner i té molts bolos contractats fora de 
Catalunya.
–Tinc moltes ganes de fer-ho especialment 
a Madrid, perquè és un segell d’identitat ca-
talana. Sempre ens ha agradat el treball col-
lectiu: miri la sardana i els castellers. H

al ritme de la fibra òptica. Immediatament 
vaig connectar amb la meva infància a casa 
dels meus avis a Priorat de Banyeres, un po-
blet del Baix Penedès on passava hores ju-
gant amb pals i pedres i observant el meu avi 
remoure la terra i trastejar.

–¿Com era aquest record?
–Em va venir l’olor de suor del meu avi, la vi-
sió de les gotes caient-li sobre la pell, la seva 
respiració... De cop aquell cos en moviment 
em va semblar d’una gran bellesa i el vaig lli-
gar amb la masculinitat i amb el treball col-
lectiu al camp o a l’obra, que és una coreo-
grafia silenciosa i simple.

–¿D’on va treure el tronc?
–El vaig comprar per 20 euros en una serra-
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Fent honor al seu 
cognom, el seu primer 
espectacle en solitari és 
un homenatge a la 
identitat catalana.
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