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33 Un moment de la xerrada entrevista amb l’escriptor Juan Villoro (esquerra) i l’actor i home de teatre Mario Gas.

ADRIANA VALERO DENGRA
BARCELONA

La demorada trobada entre dos fi·
lòsofs serveix com a pretext per ex·
plorar l’estupidesa a la qual parado·
xalment pot conduir l’excés d’intel·
ligència. El filósofo declara, text del 
mexicà Juan Villoro, fa pujar a l’es·
cenari el gremi dels pensadors per 
mostrar com les persones més lúci·
des en el pensament abstracte po·
den ser també les més maldestres 
expressant els seus sentiments. El 
Teatre Romea acull fins a l’11 de de·
sembre aquest dilema tragicòmic 
amb direcció d’Antonio Castro i un 
repartiment encapçalat per Mario 
Gas.

–¿Hi ha un guanyador en aquest 
western filosòfic?
–MARIO GAS. No hi ha guanyador ni 
perdedor, s’enfronten dues dialèc·
tiques basades en una amistat i ca·
dascú reacciona a aquest combat fi·
nal desenfundant arguments a la se·
va manera.
–JUAN VILLORO. Són dues conduc·
tes de la condició humana: un home 
més pròxim al vitalisme i l’hedonis·
me i un altre de més refugiat en les 
idees i l’abstracció, però en el fons 
no són tan diferents. El vitalisme 

moltes vegades et pot portar a l’ani·
quilació. Schopenhauer deia que el 
suïcidi és un cas especial de vitalis·
me; li has donat tanta importància a 
la vida que et decep. Al final no hi ha 
un guanyador, sinó que l’obra mos·
tra com aquesta intel·ligència pot 
conduir a la imbecil·litat, és una ex·
ploració de la neurosi.

–¿Com valoren la resposta del pú-
blic barceloní els primers dies de 
l’obra?
–J. V. Fins ara ha sigut càlida, la gent 
ha reaccionat amb humor, moltes 
vegades a contrapèl perquè l’obra 
té passatges políticament incorrec·
tes. Així són els exabruptes neurò·
tics, que de cop i volta produeixen 
una complicitat macabra. La respos·
ta inicial és encoratjadora, però ha 
d’anar creixent perquè l’entusias·
me opera per contagi.
–M. G. Tot pot truncar·se, però jo des·
tacaria per ara un alt silenci del pú·
blic i un seguiment absolut dels ni·
vells d’ironia i de comicitat, que es 
tanca quan passem a unes rèpliques 
més serioses.

–¿Com ha sigut el procés per posar 
en escena l’obra amb Castro?
–J. V. Vaig tenir la sort d’estar en una 
lectura de l’obra i va ser molt estimu·
lant, sobretot pel treball de Mario. És 
un lloc comú del teatre, però quan 
l’obra es posa en escena, el personat·
ge pertany molt més a l’actor que al 
dramaturg. Això és el que s’ha donat 
aquí, una química d’apropiació.

«La intel·ligència pot 
conduir a la imbecil·litat»
JUAN VILLORO I MARIO GAS  Escriptor i actor

–M. G. És un personatge molt atrac·
tiu d’interpretar, amb uns canvis 
d’humor que passen de 0 a 100 en un 
segon. L’actor imita i jo tinc tres per·
sones que m’han servit per encarnar 
aquests canvis i confeccionar les em·
premtes del personatge.

–Torna a treballar amb Rosa Renom, 
però ara com a companya.
–M. G. He tingut la sort de dirigir·la 
des que era molt jove, és una de les 
millors actrius d’aquest país, però si 
hi ha una cosa que m’agrada especi·
alment d’ella és que sempre treballa 
amb el company, mai per darrere o 
per davant.
–J. V. Això és el que em va fascinar a mi 
d’aquest grup, el companyerisme.

–Va créixer en contacte directe amb 
la filosofia. ¿Què té l’obra de les se-
ves experiències?
–J. V. El meu pare era filòsof i algunes 
frases seves s’hi han colat. De nen no 
entenia què feia i ell em deia que es 
dedicava a buscar el sentit de la vi·
da. I els meus amics pensaven que 
era un dropo que estava a les canti·
nes bevent tequila. Però encara que 
és cert que algunes coses d’aquest 
ambient s’hi han colat, això és una 
farsa, una possibilitat tragicòmica 
de la filosofia.

–L’obra posa al davant del mirall el 
gremi de la filosofia. ¿El món del tea-
tre necessita una autocrítica similar?
–M. G. En el teatre hi ha gent amb 
poc sentit de l’autocrítica tant en el 
sector públic com en el privat. Però 
a qui cal criticar és al sector públic 
per creure, sovint, que són amos i 
senyors d’una cosa de la qual hauri·
en de ser només usufructuaris i po·
sar·ho al servei de la creació, no de la 
transmissió ideològica.

–¿Què opinen que l’assignatura de 
filosofia pugui desaparèixer del cur-
rículum dels estudiants?
–M. G. És un horror, espantós. Vam 
començar per treure’n el grec, des·
prés el llatí, ara la filosofia i després 
fabriquem robots al servei del neo·
capitalisme.
–J. V. És terrible. Perdre la filosofia és 
perdre una de les claus d’Occident. 
És terrible que cada vegada el pensa·
ment es refugiï més en aules d’espe·
cialistes, és una forma de barbàrie, 
com va dir Ortega y Gasset.

–En l’obra només els pensadors 
masculins tenen un reconeixement 
públic. ¿La filosofia és un món d’ho-
mes?
–J. V. Des de la Il·lustració fins a l’ac·
tualitat hi ha hagut molts pensa·
dors misògins. Avui dia hi ha grans 
filòsofes, com Judith Butler o, aquí a 
Catalunya, Victoria Camps i Marina 
Garcés, però hi ha una gran falta de 
visibilitat.

–Aquesta és la seva segona incursió 
en teatre. ¿Es planteja reincidir?
–J. V. En l’adolescència vaig pensar 
que em dedicaria al teatre però, com 
Mario sap, és un camp molt difícil 
i vaig descobrir l’enorme llibertat 
que et dóna escriure un conte o un 
article al diari. Vaig tornar relativa·
ment tard al teatre, als 50 anys, però 
vaig redescobrir una passió que es·
pero que m’acompanyi durant tota 
la meva tercera edat. M’espera una 
vellesa dramàtica. H

Juan Villoro
ESCRIPTOR

«Quan l’obra
es posa en escena, 
el personatge 
pertany molt més 
a l’actor que
al dramaturg»
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«És un horror. Ja van 
treure el grec, el llatí, 
ara la filosofia i 
després fabriquem 
robots per al 
neocapitalisme»


