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Jordi Bosch al teatre Goya, on interpretaCaiguts del cel al costat de la seva dona, EmmaVilarasau. Actor dúctil, capaç demimetitzarse amb qui es proposi, l’adjectiu quemés se li ha

Passa amb Jordi Bosch
que et sembla que el co
neixes de tota la vida.
Passa en les obres de te
atre ipassaapeudecar

rer.Comsialgú l’haguésposataquí,
en lesnostresvides,peralegrarnos
el paisatge. Ens vam acostumar un
dia a veure’l com el nostre home de
teatre, elnostrepersonatgedecule
brot televisiu, iaixò,esclar,arrosse
gaunperillquefregalazonadecon
fort. No li agraden les entrevistes.
“Sóc actor. No necessàriament he
de tenir una opinió clara sobre la
resta de coses, nom’agradapontifi
car com fan d’altres”. Treballa
aquestsdiesalteatreGoyainterpre
tant Caiguts del cel, una peça del
francèsSébastienThiéry,quejavan
veure40.000persones.

Thiéryvapujarel2015al’estra
daa rebreel premiMolière almi
llor actor. Però ho va fer comple
tamentnu. Iva interpel∙lar la res
ponsable de Cultura del Govern
socialista, Fleur Pellerin: “Sap,
senyora ministra, que els actors
no tenimni subsidi d’atur?”.Vos
tè seria capaç de fer això per rei
vindicar laprofessió?
Despullarme, no! Ni per la causa.
Això ja l’hi avanço. Sócmolt vergo
nyós, em moriria. Però també haig
de dir que em sembla sa que l’actor

tingui un compromís polític. No sé
si veuremalgunavegadaCatalunya
independent, per exemple, però ja
m’agradaria.

L’humor és geogràfic? Ara in
terpreta una comèdia a la france
saperòl’últimavegadaqueelvaig
veureenescenava serambAtea
tro con Eduardo, de De Filippo,
humor a la italiana... Existeix
unhumorcatalà?
Jo diria que sí. L’humor català és
irònic, subtil, menys estripat que el
napolità de què parlàvem. Que bé
que ho vaig passar ambDe Filippo!
És fantàstic. La gent, els italians del
carrer, se saben dememòria les se
ves frases.

La comèdia és el registre amb
quèsesentmillor.Hovatriarvos
tèo l’humorelvavenirabuscar?
Bona pregunta. No ho havia pensat
mai. El cert és que jo sempre he es
tat més predisposat a la comèdia,
des de petit, pels carrers deMataró
o fent Els pastorets amb catorze
anys. A més amb la comèdia ensu
mes comestà el públic aquell dia, si
vol jugarono...

Torna a compartir obra amb
EmmaVilarasau. Un cop damunt
l’escenari és possible deixar de
veure la tevaesposaperveurehi,
estrictament,unaactriu?
Perdescomptat!Enshapassatsem
pre. Què guanya un? Complicitat.

En elmeu cas, coneixes tant la per
sona que tens davant, la teva dona,
quen’hihaprouambungestseu,un
petit moviment, per saber què pas
sarà... Això és bonic, traspua i crec
que aquesta química es nota des de
labutaca.

Hauria de denunciar Viquipè
dia. Desprésd’una carreratanin
tensa i extensa com la seva, sap
comeldefineixen?:“NascutaMa
taró el desembre del 1956, és un
actor espanyol casat amb la tam
béactriuEmmaVilarasau”.
Mare meva! Be, nosaltres no hem
sentit enveja professional mai, eh?
Siellshoveuenaixí,nohihaproble
madeserel senyorVilarasau.

Comlavaenamorar?
Comvaser?Hauríemderemuntar
nos al teatre Lliure de l’any 1984,
una època bonica, màgica, de crei
xement del teatre en aquest país...
Va ser el despertar demoltes coses.
Il’amor.Entencquemoltshorecor
demambnostàlgia.

AviatnomésquedaranAnaBe
lén i Víctor Manuel i vostès dos.
Hi ha alguna fórmula vàlida per
aconseguirparellaestable?
Haha,m’agrada això, jam’imagino
tots quatre al voltant de la tauleta!
Crec que la fórmula és que no hi ha
fórmula. Ja pot escriure, ja: “Bosch
riu, no contesta a aquesta pregunta
i riu, riu llargament...”.

“Alamevaedat ja somioambun
granpersonatgedeShakespeare”

JORDI BOSCH ACTOR

l’entrevista
NÚRIA ESCUR
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XAVIER CERVERA

adjudicat és el de camaleònic

Demà a la nit serà RamonLlull
aTV3.Continuasent ‘laseva’?No
se’nsestàquedantantiquada?
Continua sent casa meva, cert. He
participat enmoltesde les seves sè
ries. I en el cas de Llull utilitzen un
format de docuficció molt interes
sant. Perquè tenimmolta informa
ció de Llull però si preguntes pel
carrer, ningú té ni idea de qui era!
Grandesconegut. Eratossut,ambi
ciós, orgullós,molt intel∙ligent.

L’ofici d’actor ve adormit dins
l’ADNoesconstrueix?
Enelmeu cas hoportava l’animal a
dins. Elmeu pare fabricavamàqui
nes tèxtils, la meva mare era mes
tressa de casa i jo em tornava boig,
als sisanys,veientTitellesDidó.En
cara que haig de confessar que jo
vaig començarmedicina im’hauria
encantat ser metge, m’agradava
molt,moltíssim. Però vapodermés
la interpretació.

D’aquesta obra s’ha escrit “ca
mí histriònic i sobreactuat. Llàs
tima de caixet i diners desaprofi
tats”. Quan un rep habitualment
crítiquesmeravelloses...estàpre
paratperal fracàs?
Aquesta obra és un divertiment
sensevocacióde lliçómoral. I sí, els
delmeuofici hemd’estarpreparats
peralfracàs.Algúdelaprofessióem
va dir una vegada, després de llegir

unamala crítica: “S’ha acabat, ja és
horaquejom’estimi”.Jo,perexem
ple, tincunamemòria considerable
peralspapersperò...

Però?
Séqueenqualsevolmoment lavida
et pot donar l’esquena, un gir, una
volta... Jo he vist companys que
semblavenunarocacauredecop.

Què li diu la gent a Jordi Bosch
quanse’l creuapelcarrer?
Jo sóc afortunat perquè la gent em
diu coses boniques. Però molt a la

catalana!Ambunadiscreciódivina.
Però he vist companys, per la resta
d’Espanya, absolutament envaïts
pels seguidors, perseguits en un
restaurant... un infern!

Pitjor deu ser que el confon
guinambelseupersonatge...
Això em passava molt. Recordo
l’època dels culebrots, Nissaga de
poder, etcètera, que pel carrer em
deien “Ai, Raimon, no te’n fiïs!”. I
quanfèiemMajoriaabsolutaelsfeia
pena:“Ai,pobre,ambtants fillsvos
tèdeuanardecul!”.

Per cert, com més bon actor,
pitjorpare?
Bé, quan veus que els dos nois ja te
nen25 i 21 anys i es vanacomiadant
decasa,vandientadéu, ihofancom
hohande fer,malgrataquesta feina
nostra, tan especial, tan caòtica en
horaris, penses “bé, potsernohohe
fet tan malament com a pare”. El
més gran es dedica a la bateria, el
petit vol seractor.

Vostèsesentuna ‘patum’?
Aixònom’hoprencmai enel sentit
despectiude laparaula.

De vegades sembla que està en
totes les llistes possibles, en totes
les loteriesdelgremi.
No,noo...Déume’n lliuri!Enelbon
sentit, si patum és algú arrelat en
l’ofici que formapart de l’imaginari
públic que estima el teatre, llavors
fins i tot fa il∙lusió aquesta paraula.
Penses que potser has tingut una
carrera prou coherent i pots conti
nuar tirant.

Quan té una obra d’èxit entre
mans, un fenomen gairebé socio
lògic de l’estil d’El crèdit, com ho
faunactorpernorepetirse?Per
noavorrirsed’unmateixenlase
vaenèsimainterpretació?
Uff, realment és difícil. Aquest és el
gran repte de l’actor: has d’intentar
que cada nit sigui diferent. Amb El
crèdit vam fer gairebé 400 repre
sentacions, quan normalment en
són unes seixanta. I a la teva enèsi
ma representació d’una obra de
moltd’èxit resultamoltpesat,molt,
continuar jugant senseavorrirte.

Està a punt de complir els 60,
aquella edat en la qual diuen que
lesdonesaprenenadir ‘no’ al que
realmentnovolen.Elshomes,què
aprenen?
No ho sé, la veritat. Però personal
ment estic encantat de complir sei
xanta anys aquest desembre. Em
sembla una edat fantàstica, si
t’acompanyen el xassís i el cervell.
Demomentemsentobéamblesdu
es coses. I pensi que l’escenari ar
rossega un fenomen interessant:
admetmoltbéelsactorsgrans.

Aquest reconeixementesdóna
mésenaltrespaïsos
Certament. Però jo veig una Núria
Espert, passats els vuitanta anys,
lluitantenaquellReiLear i emposo
de genolls. Aquella disciplina... O
n’hi ha prou amb veure la trajectò
ria de Lluís Homar, un altre dels
grans. Cal mirarse en aquests mi
ralls. A la meva edat ja somio que
m’arribi algun gran personatge de
Shakespeare.

Qui l’ha dirigit ambmillors re
sultats iperquè?
Avui dia et diria que Lluís Pasqual.
El conec de fa molts, molts anys,
molt a fonsamés. Sóncosesdepell.
IPasqual comptaambunacosaque
no té ningú més. És un dels grans,
grans... I és capaç de convertir
qualsevol peça teatral, qualsevol
material, en art. I tu saps que, amb
ell al costat, això et passarà. Trans
cendeix.

“Coneixes tant la teva
dona que n’hi ha prou
amb un gest per saber
què passarà, i això es
nota des de la butaca”

“Pasqual converteix
qualsevol material en
art. I tu saps que, amb
ell allí, això et passarà.
Transcendeix”

Laprimeraobrade teatre
queapareix, perordre
cronològic, enel currícu
lumdelprolífic i nostrat
JordiBoschésMortac
cidental d’unanarquista,
deDarioFo.L’última, la
queestàprotagonitzant
al teatreGoya.Caiguts
del cel, unmuntatgeque
al seudiava servistper
mésde40.000especta
dors.Es tractade l’adap
taciódeCommes’il en
pleuvait, la comèdiadel
dramaturgSébastien
Thiéry, dirigidaaquesta
vegadaperSergiBelbel.
Thiéry, conegut comel rei
del teatreprivat francès,
ésundelsmàximsexpo
nentsde lanovadrama
túrgia francesa i les seves
obres són lesmés traduï
des foradeFrança.
La tranquil∙la vidad’una
parellapetitburgesade
mitjanaedat esveu tras
tornadaquan, sensemotiu
aparent, comencenaapa
rèixerdiners almenjador
decasa seva.
PeròaJordiBosch, ara
tanafrancesat, l’hemvist
dinsdemoltes altres ca
mises.Fapoc, perexem
ple, a lamagistralAteatro
conEduardo, deDeFilip
po, onaquest actor català
nascut aMataró ensva
semblarunveritablena
polità, sangnapolitana,
verbnapolità i el dode ser
mutant.

DARIOFO,
THIÉRY I
DEFILIPPO

LA TASQUITA

Juanjo López i una veïna de Ballesta, el carrer de La Tasquita

Unamicade respecte

Juanjo López, l’amo de La
Tasquita de Enfrente, a
Madrid, és un home in
tel∙ligent i prou boig per

haverpres,alseudia,ladecisióde
canviarl’oficidecalcularilatran
quil∙litat d’un soupel paisatge fa
miliar de la casa de menjars. Un
tipus que creu en els plats amb
ànima per a comensals que gau
deixensenseescalfarseelcap.El
seu pare, que era taverner, li va
ensenyar que cal cuidar el client
com un tresor i ell va prendre’n
nota. “Soc d’aquells que a la cin
quena vegada de demanar un ta
llat al meu gust en una mateixa
cafeteria, espero que el cambrer
janoempreguntiquèprendré”.
Aquest cuiner l’ofici del qual,

diu, consisteix a donar plaer de
cintura cap amunt, estima la lite
ratura i l’òpera. I estima el pro
ductequeesmostra tal comés; el
tomàquetbenconreat i acabatde
collir; launióinesperadaiperfec
taentredos ingredientscomlafi
ga i l’anxova, la llavor cruixent
del pèsol que esclata entre les
dents,elmollquefagustdenèco

ra, de tan fresc.Estimael capipo
ta iel fastiguejaqueelsqueseuen
a taula arrufin el nas perquè les
vísceres els fan fàstic o els cer
cadors d’experiències metafísi
ques. “Prefereixo els quemenja
ran tot sols als que van al lloc
equivocat. I de vegades he tingut
la temptació de canviar el nomal
restaurant per Faig El Que M’a
grada”.
López creu que els cuiners

erenmés coherents quan la seva
feina era més artesana i no s’ha
vien colat en la seva cuina la cin
quenagammani els fonsd’inver
sió. I demananomésunamicade
respecte: al producte, al client, a
la memòria en perill de tants
plats. A qui defensa la seva petita
casa; a qui no té ganes de passar
se a lamodadels cebiches... I una
mica de reflexió als ansiosos de
novetat que obliguen el xef a
construir tan precipitadament el
seu discurs que els restaurants
neixen morts. Ell, diu, és feliç
quans’abstreudelairrealitatgas
tronòmica d’una societat escassa
devalors.c

ORIOL
CASTRO
XEF DEL DISFRUTAR
(BARCELONA)

Ésunespai increïbleque
aculldeucomensalspernit i
quesuposaunaexperiència
peratotsels sentits jaque
conflueixena laperfecció
audiovisuals,olors,una
cuinarealmentsaborosa i
unequipdesalaexquisida
mentcoordinat.Això, su
mataunaofertagastronò
micad’avantguarda,emoci
onant icreativa, faque
l’experiènciasiguiun im
prescindible quanesvisita
laciutat (imésteninten
comptequeelclientdegus
taunade lespostresa la
cuinaalcostatdePairet).

Ultraviolet by Paul Pairet. Xangai.
El restaurant no dóna a conèixer
la seva adreça i cita el client en un
punt de trobada. uvbypp.cc

el gust és meu

una taula per a...

CRISTINA JOLONCH


