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Entre avui i demà, a la Factoria
d’Arts Escèniques de Banyoles i La
Planeta de Girona, Escenaris
Especials presenta vuit obres de
teatre protagonitzades per autistes,
malalts mentals o persones que
estan superant una addició, com és
el cas de Josep Barnés

Què li aporta el teatre?
M’agrada i em dóna molta vida ,il·lu-

sió. Fent teatre em sento realitzat, em
permet creure que he guanyat.

El tema de tots els espectacles és «El
viatge». Amb el seu passat, de viatges
de tot tipus segur que hi entén...

Eren viatges terribles, no em va ser fà-
cil deixar-ho. Barrejava drogues i alco-
hol i arribava al punt de no saber ni qui

era. Era una cosa espantosa, feia el
que no ha fet mai ningú. Ara m’estic cu-
rant, i realment em trobo molt millor.

En part gràcies al teatre?
El teatre ajuda, perquè em dóna fe en

mi mateix. A més és un alicient per dei-
xar el passat definitivament enrere.

El teatre també és addictiu, diuen.
Sí, realment crea addicció, però ja sé

que no en faré sempre. Del que es
tracta és de gaudir-lo ara que hi sóc, això
ja no m’ho traurà mai ningú.

En l’obra fa de periodista. No té
por de recaure?

(Riu) En el fons és un paper molt di-
fícil, costa una mica d’interpretar, però
és un bon paper. Intento posar-me a la
seva pell. A mi el que m’agrada és el tea-
tre del segle XIX, el romàntic.
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«Barrejava drogues i
alcohol, ara el teatre
em permet creure
que he guanyat»

Josep Barnés
No em digui que és un romàntic!
Molt, encara que a primera vista no

ho sembli.
Va arribar a tocar fons, Josep?
Sí, la veritat és que sí. Una mica més

i no ho explico. Espero no recaure,
vaig pel bon camí però n’hi ha que re-
cauen després d’anys, mai no se sap.
Els que som addictes mai no podem
dir que estem curats, mai no es pot dir
d’aquesta aigua no en beuré. 

Aigua rai...
He, he, sí, amb l’aigua cap proble-

ma, és el que bec sempre.
El posa nerviós el públic, quan és

a l’escenari?
No gaire, potser a vegades una

mica. Però generalment, com més
públic hi ha més m’animo. Quan
veig la gent se’m desperta la vena in-
terpretativa.

Canviaria res de la seva vida si la
pogués tornar a començar?

Fa de mal dir. Fins i tot tenint en
compte els molts mals moments
que he passat durant tota la vida,
quan hi penso crec que no em can-
viaria per ningú. Estic content de
ser qui sóc. O de ser qui representa
que sóc.

I si després de l’esperable èxit de
l’obra li proposen un brindis?

Brindaré amb la meva actual be-
guda oficial: aigua.
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ACTOR I
EXADDICTE

«No faré
sempre teatre
però ara que hi
sóc el gaudeixo,
això ja no m’ho
traurà mai
ningú»

Josep Barnés
sap que pot
recaure en
qualsevol
moment, però s’ha
proposat lluitar. I
guanyarà.
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casa la política hi va en-
trar molt abans que jo,
naturalment. Hi havia
dos fets que penjaven

del record com les boles de vidre
pengen d’un arbre de Nadal.
Aquests dos fets tot sovint es presen-
taven a taula en els moments més
imprevistos i també en els més pre-
visibles. Les llargues sobretaules
dels dinars familiars eren proclius a
convocar-los, just quan la mainada
ens entreteníem jugant a terra, amb
la taula del menjador per sostre i les
cames de tota la parentela discutint
animadament, fent de parets. Tots
dos fets havien tingut lloc els anys de
la República. El primer era un petó
fugaç que el president Macià va fer a
la galta d’una meva tia quan era pe-
tita. El segon era la proclamació de
la República catalana, amb els meus
avis palplantats a la plaça de Sant
Jaume vivint un moment que sabien
que no moriria mai. Tot el que va ve-
nir després va ser tan lamentable i
esborronador que no va haver-hi
possibilitat d’afegir cap nou record
positiu a l’experiència política fami-
liar fins a la manifestació de l’11 de
setembre de 1977. L’àvia explicava
que un cop la van triar de delegada a
la fàbrica per comandar una protes-
ta. Va anar a parlar amb l’encarregat
i quan les coses es van posar pelu-
des totes les representades van dir
que no hi tenien res a veure. Se’n
van desmarcar. Potser per això des-
confiava de segons quines procla-
mes i mai no va ser tan simplista
com per sacralitzar els treballadors,
ni els encarregats, ni els amos. Més
que classes hi havia persones. I so-
bretot civilitat, la qualitat que fa pos-
sible que qualsevol construcció so-
cial valgui la pena. Aquella genera-
ció de barcelonins encara no s’havia
allunyat gaire de la terra. Una gran
qualitat, com diria John Berger. 
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