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Escollir el deliri menys nociu 

Espera al Salambó, bar tranquil i literari 
del seu barri, Gràcia, més temps del que 
voldria. S’agafa bé el malentès amb l’ho-
ra de la trobada. Beu aigua. També espe-
ra, des de fa un any, que les negociacions 

amb l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona per 
trobar un nou espai on portar les seves creacions ar-
ribin a bon port. Pep Tosar (Artà, 1961) és un dels ac-
tors i dramaturgs més respectats de l’escena catala-
na, però pateix un crònic problema per trobar sala 
on mostrar la seva personal manera d’entendre la 
creació artística des de la llibertat absoluta i el rigor  
intel·lectual. No ho posa fàcil. No ho vol fer. Al dar-
rer festival Grec, el seu muntatge sobre Thomas 
Bernhard, Allò de què parlem roman inexplorat, re-
bé bones crítiques, però ni així ha trobat sala. Ara, 
a l’octubre, el portarà a l’Abadia de Madrid. “Estic 
igual que estava el 2008, abans de posar en marxa el 
Círcol Maldà”, comenta amb relació a l’espai que va 
dirigir durant cinc anys. “Per això vull trobar un al-
tre espai, per fer el teatre que vaig venir a fer aquí”.   
 
MÉS ANYS A BARCELONA QUE A L’ILLA.  
Tosar ja fa més anys que viu a Barcelona que els que 
va viure a Mallorca. “Sempre vaig tenir clar, abans 
fins i tot de fer el Batxillerat, que aniria a estudiar 
a l’Institut del Teatre de Barcelona”, on fa 34 anys 
va entrar per iniciar una carrera carregada d’il·lusi-
ons i decepcions. Ha viscut en primera línia la trans-
formació preocupant de la ciutat, “que amb ulls de 
mallorquí ha estat molt curiosa perquè és semblant 
a la que va viure Palma”. Ja es veia venir després dels 
Jocs Olímpics, “però en cap moment no em va pas-
sar pel cap que veuria estrangeres en biquini per la 
Rambla”. Considera que, igual que passa a Mallor-
ca, “el turisme low cost ha escombrat el món cultu-
ral de la ciutat” i caldrà que ho recuperi aviat si vol 
tenir futur com a capital europea. El turisme barat, 
diu, ha estat nefast també a Mallorca. “I no sols a 
la costa. Un exemple és el meu poble. No és que no 
existeixi l’Artà de quan érem petits, és que no té res 
a veure amb el de fa 10 o 15 anys; la idiosincràsia del 
poble, la seva personalitat, ha desaparegut. Passej 
mort d’empegueïment pel carrer Ciutat, on els tu-
ristes t’observen com un aborigen”.  
 
MAI NO HAS PENSAT A TORNAR-HI?  “No, 
i si alguna vegada m’ha passat pel cap m’ha durat 
deu segons”, diu amb contundència. Tanmateix, 
mai no se n’ha anat del tot. “Sempre he intentat 
equilibrar els dos domicilis de la millor manera. De 
fet, fora de Barcelona conec Catalunya bàsicament 
per les gires, perquè quan he tingut una mica de 
temps me n’he anat a Mallorca. Ara bé, el deliri ca-
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talà em pareix més suportable que el deliri mallor-
quí, que em depassa. És radicalment esperpèntic, 
tan atroç que només en puc parlar amb ironia per-
què em dol i em fa mal”. Reconeix un bri d’esperan-
ça en la manifestació de les cent mil persones, pe-
rò, diu, “com els continuen votant?”.   
 
MASSA AMATEUR. Professionalment, diu, no 
es proposa fer res a Mallorca. “L’únic espai cultu-
ral que manté la cordura és l’Auditòrium, i si tenc 
ganes de mostrar un espectacle a Palma vaig sem-
pre a la sala Mozart”, explica. Per la resta, conside-
ra que, malgrat els esforços d’un petit grup de pro-
fessionals que per desgràcia no veu amb gaires sor-
tides, “Mallorca és el món dels amateurs”. I així po-
ca cosa es pot fer.
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Elena Valenciano, la que li 
deu copes a Cañete per 
l’immens favor que li ha 
fet, ha concedit una entre-
vista a La Vanguardia. I en 

aquesta entrevista ha parlat del mega-
tema. Ha aportat aquesta novetat en 
forma de frase: “Els fills de tots els 
meus amics (catalans) són favorables 
a la independència”. I després ha afe-
git que això “que està passant a Cata-
lunya és molt gros”. 

Si Elena Valenciano ens fa saber que 
els fills dels seus amics són favorables 
a la independència deu ser perquè els 
seus amics (i pares d’aquests fills) no 
en són. Els seus amics deuen ser vo-
tants o simpatitzants socialistes, qui 
sap si fervorosos del federalisme. A ella 
li deu semblar normal que els fills dels 
convergents o dels d’Esquerra vulguin 
la secessió, com els seus pares. Però li 
deu sobtar, en canvi, que els fills dels 
seus amics, aquests amics tan normals 
i tan progres i tan seguidors d’Ana Be-
lén i Víctor Manuel siguin indepes.  

Aquesta potser és la divisió de les 
famílies de la qual parlava en Fernán-
dez Díaz. Els fills dels amics d’Elena 
Valenciano, els joves, volen votar, vo-
len marxar d’Espanya. I els seus pares, 
els vells, no ho permetran. Algun dia 
deuen haver discutit per la qüestió, 
com potser Elena Valenciano va dis-
cutir amb els seus pares per conquerir 
algun espai de llibertat. Poder sortir 
de nit sent noia, poder anar al llit amb 
qui li vingués de gust, beure alcohol... 
Qui sap? Els motius de discussió can-
vien, però les maneres segur que no. 
Els joves assagen revolucions al men-
jador de casa, cada vespre, a l’hora de 
sopar. I els pares s’encartronen, ma-
cerats en vinagre, i diuen “No”, com 
van fer els seus pares i els seus avis. El 
que passa és que per a tots aquests de-
mòcrates, igualitaris i ciutadans del 
món aquest gir en el guió no estava 
previst. Ells van jurar que amb els fills 
hi dialogarien. No els imposarien les 
seves idees. I ara, mite’ls.
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