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Pep Barcons és una d’aquelles perso-
nes que fan possible el teatre però que 
mai no surten a escena. Ell hi posa la 
llum per crear ambients i per subrat-

llar paraules. Entén el teatre com una 
gran feina d’equip, on l’il·luminador 
també participa de l’objectiu de co-
municar sensacions al públic. La set-

mana passada va recollir el Butaca a 
la millor il·luminació pel seu treball a 
‘L’orfe del clan dels Zhao’, la gran tri-
omfadora d’aquests premis. 

Pep Barcons, il·luminador de teatre, premi Butaca 2014 a la millor il·luminació 

“Il·luminar una obra teatral 
és com pintar un quadre”

Vic

Jordi Vilarrodà

Oriol Broggi, director de 
L’orfe del clan dels Zhao, 
va dir que era una història 
molt especial i que posar-
la en escena havia estat 
“un risc”. També en la 
il·luminació era difícil?

Va ser complicada per tots. 
Era un espai a quatre bandes 
–al mig del Romea– amb 
públic pertot arreu. Això vol 
dir que has de vigilar primer 
amb detalls físics, com no 
enlluernar el públic. No tenia 
gaire llocs on col·locar focus, 
perquè no hi havia res per 
penjar-los. Vaig haver d’estu-
diar maneres, amagar focus 
sense molestar.

Ha treballat molt amb 
Oriol Broggi, un dels grans 
noms de l’escena catalana 
actual...

El vaig conèixer l’any 1999 
a través de Lluís Soler. Va 
començar una relació que 
ha durat fins ara. Des del 
començament, amb Jordi 
Dandin, he fet amb ell El 
misantrop, El tartuf, Antígo-
na, El rei Lear... moltes. 

El soterrani de la Biblio-
teca de Catalunya, que ha 
convertit en el seu escenari 
preferit, deu ser també dels 
llocs difícils d’il·luminar...

És un espai camaleònic, 
que ha experimentat moltes 
transformacions. Hem col-
locat espectadors i escenari 
de maneres molt diverses. 
No ens ha dificultat, sinó 
que ens ha estimulat a fer 
coses diferents. Ja saps quins 
recursos tens, i amb allò t’has 
d’espavilar. 
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Pep Barcons, a L’Atlàntida de Vic, on exerceix com a cap tècnic del teatre

Molt diferent de L’Atlàn-
tida, on Pep Barcons és el 
cap tècnic. Aquí té de tot?

La ciutat de Vic va fer un 
teatre de gran nivell, un 
deu, molt ben equipat. Fora 
de Barcelona, diria que és 
el més ben equipat del país. 
Aquí tens mitjans, però és un 
teatre clàssic, a la italiana... 
et regeixes amb unes mides i 
un tipus d’espai escènic. 

Quan prepara una obra, 
com ho fa? Parla amb el 
director, veu assajos abans 
de decidir com il·luminar?

El primer dia ens trobem 
tots: director, actors, traduc-
tor si n’hi ha... i l’escenògraf, 
que explica com vol plantejar 
l’escenografia. A vegades, 
com a L’orfe del clan dels 

Zhao, no n’hi ha. Fas les pri-
meres lectures, tothom dóna 
la seva impressió, i durant el 
procés d’assajos vas creant 
un món, entre tu i el direc-
tor. És important assistir als 
assajos –jo ho faig una vega-
da per setmana– perquè així 
veus l’evolució del muntatge, 
com es mouen els actors... És 
important rebre la seva sen-
sació, perquè en definitiva 
il·lumines per a ells. 

Els directors, donen indi-
cacions?

Sí, de la importància que 
volen donar a determinades 
escenes... Amb l’Oriol, per 
exemple, sempre treballem 
il·luminacions càlides, juga 
poc amb blaus o altres colors 
freds. El teatre és una entesa 

entre tots, es va treballant 
per capes i al final es troben 
totes... una setmana abans. 

Com va arribar vostè a 
aquest món?

Jo faig teatre des dels 17 
anys. A l’acabar el COU, em 
vaig apuntar a l’Institut del 
Teatre a Vic, i vaig conèixer 
gent que seria molt impor-
tant per a mi. Vaig entrar a la 
companyia El Rusc de Man-
lleu, i a mitjans dels anys 80 
al Centre Dramàtic d’Osona, 
ja com a tècnic. 

I va canviar l’escenari pels 
focus... 

De fet, no vaig tornar a 
actuar mai més! (riu). El Cen-
tre Dramàtic em va obrir por-
tes a coses que no havia vist 
mai i a conèixer directors 

‘Pulmons’, un èxit a la Sala Beckett, arriba a L’Atlàntida aquest divendres

Gran teatre de petit format

Vic

J.V.

La Sala Joaquim Maideu de 
L’Atlàntida canvia el seu 
aspecte aquest divendres 
per rebre Pulmons, una de 
les tres produccions de petit 
format que s’han progra-
mat aquest trimestre i un 
dels fenòmens teatrals de 
la temporada. Pulmons, del 

dramaturg britànic Duncan 
MacMillan, arriba amb el 
precedent de l’èxit de crítica 
i públic a la Sala Beckett de 
Barcelona i a punt d’estrenar 
nova temporada al Teatre 
Lliure aquest mes de gener.

Una parella que es plante-
ja de tenir un fill –Carlota 
Olcina i Pau Roca– es fa 
preguntes sobre el futur: les 
aptituds d’un i altre com a 

pares, la conveniència o no 
de portar una nova persona 
al món, o com serà aquest 
món que heretarà el fill. 
Amb una escenografia míni-
ma –l’autor proposa que no 
n’hi hagi però en aquest cas 
la directora Marilia Samper 
hi situa un llit– l’espectador 
té la sensació d’haver estat 
autoritzat a assistir a una 
conversa privada i íntima.

com Iago Pericot o Hermann 
Bonnín. Aquí vaig començar 
a il·luminar. Sempre miro 
de tenir contacte amb gent 
de fora –fora de L’Atlàntida 
vull dir– perquè visualitzes 
molt més el teatre del país: 
Hausson, Anna Estrada, Lluís 
Solà, Pep Paré...

La seva formació és auto-
didacta. Ara hi ha llocs on 
estudiar il·luminació?

Jo no vaig estudiar 
il·luminació, de fet ara tam-
poc s’ensenya una formació 
específica sinó una general 
de tècnic. Jo vaig aprendre 
de l’experiència personal, de 
la gent que havia passat pel 
Centre Dramàtic. Crec que 
il·luminar és com pintar un 
quadre... hi ha il·luminadors 
que diuen: “Posa’m aquest 
focus aquí o allà”, i jo deci-
deixo on posar-lo, però pujo 
a enfocar-lo. Tinc una visió 
vertical de la llum: he posat 
tants focus que m’imagino 
més com quedarà si jo l’enfo-
co que si ho miro des del pati 
de butaques.

Les noves tecnologies els 
han ajudat?

Des que van sortir les tau-
les digitals, a principis dels 
anys 90, han evolucionat 
poc. No és com en el so. Han 
canviat els projectors, això 
sí: han sortir els projectors 
mòbils... però tenen un 
problema: van ventilats, i si 
jo els poso en una obra de 
teatre, se sentirà el motor de 
ventilació.

A més de tècnic, vostè és 
un apassionat del teatre...

Després de la meva família, 
és el que més m’apassiona. 
Jo disfruto venint aquí a 
L’Atlàntida, no sembla que 
vingui a treballar. Les com-
panyies surten contentes... 
jo ho he viscut: quan vas a un 
teatre vols que et tractin bé, i 
per tant, nosaltres procurem 
fer el mateix. Sigui una com-
panyia o una escola: tothom 
ve a fer una cosa que per a ell 
és molt important i l’has de 
respectar. 

Un repte, un regal
“Vaig escriure aquesta 
obra com un repte per 
als actors, i també com 
un regal”, va dir Duncan 
McMillan, autor del text. 

Abans de Pulmons, L’Atlàn-
tida va acollir en el mateix 
format Informe per a una 
Acadèmia de Franz Kafka, 
interpretada per Ivan Benet, 
i el dia 2 de gener arribarà la 
tragèdia Llibert de Gemma 
Brió.

Pulmons. L’Atlàntida, Vic. 
Divendres, 5 de desembre, 
2/4 de 9 vespre.
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