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No tenim gaires oportunitats de 
veure Mario Gas en escena. 
Durant anys, va haver de dir no a 
molts projectes perquè li tocava 
fer de director. Però hi ha papers 
que no pot negar-se a 
interpretar, com el de James 
Tyrone d’El largo viaje del día 
hacia la noche del premi Nobel 
nord-americà Eugene O’Neill. Un 
personatge essencial del teatre 
del segle XX, d’una obra sense 
la qual no s’entendria ni l’Arthur 
Miller de Mort d’un viatjant ni el 
Tracy Letts d’Agost. “És, a més, 
una obra autobiogrà ca, un 
exorcisme, que O’Neill va 
escriure durant vint anys i amb 
la qual fa les paus amb la seva 
família”, ens diu Gas. 

En Tyrone és el pare de Jamie i 
Edmund –és el mateix O’Neill–, i 
marit de Mary, que al Romea 
farà Vicky Peña. Un home que 
està entre el viatjant Willy 
Loman i un Agamèmnon. “Sóc 
un actor de fama –apunta Gas– 
que s’ha traït una mica, que va 

TEMPORADA MARIO GAS

‘SÓCRATES’ 
Aquesta temporada és la de Mario 

Gas! L’ha començada dirigint 
Josep Maria Pou al mateix Romea 
a ‘Sócrates, juicio y muerte de un 

ciudadano’.

‘INVERNADERO’ 
I al febrer, el tornarem a tenir, batuta 

en mà, per dirigir aquesta obra de 
Harold Pinter al Teatre Lliure, amb 

Tristán Ulloa, Jorge Usón i Gonzalo de 
Castro, entre d’altres.

volgut dirigir en moltes altres. 
Als anys 80, per exemple, quan 
començava el Centre Dramàtic 
de la Generalitat, va parlar-ne 
amb el seu director, Hermann 
Bonnín –va decantar-se per 
L’òpera del tres rals, de Brecht–. 
I quan dirigia el Festival de 
Tardor de Barcelona, el 1989, va 
fer que Ingmar Bergman la 
portés al Romea, amb un 
càsting format per Bibi 
Andersson, Jarl Kulle, Thommy 
Berggren i Peter Stormare. Poca 
broma. 

“No hi ha res escrit per als 
covards”, diu Gas, que deixa clar 
que “interpretar un personatge 
tan gran com aquest, t’ajuda”. 
Va estrenar l’obra el setembre 
del 2014 al Teatro Marquina de 
Madrid i des d’aleshores que no 
han parat. “Hem estat alguns 
dies sense fer-la, però als cinc 
minuts de tornar-hi, et xucla”.

El largo viaje del día... estarà 
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ser una jove promesa fins que li 
va caure a les mans El comte de 
Montecristo. La va fer durant 40 
anys i, tot i fer guanyar molts 
diners, va fracassar a la vida, 
perquè va trair la seva vocació i 
va heretar una garreperia 
producte d’una extracció 
marginal irlandesa”. Nega que 
sigui un dèspota i ell n’ha 
intentat extreure la humanitat.

El gran viatge a què fa 
referència el títol és literal, ja que 
l’obra comença a les 8.30 h del 
matí d’un dia d’agost i acaba a la 
mitjanit del mateix dia. “Quan 
arriba la foscor, surten tots els 

fantasmes d’una família que vol 
estimar-se però que acaba fent-
se mal”, matisa l’actor.

Ell, quan entra en un paper, diu, 
intenta fer-ho el més net possible 
fins que el personatge i l’actor es 
troben. “La ingenuïtat és molt 
bona, ja que et porta a descobrir 
coses. Si no ho fas, te’n perds 
moltes”, assenyala Gas.

Fer d’actor permet a Gas 
refrescar l’escena, renovar la 
relació actor-director. I si es 
tracta, a més, de posar-se en la 
pell de James Tyrone, el repte és 
majúscul. Sobretot perquè l’ha 
vist unes quantes vegades i l’ha 

Mario Gas i Vicky Peña 
protagonitzen al Romea  

l’obra d’Eugene O’Neill ‘El 
llarg viatge del dia ns a la 

nit’. Per 


