
Dimarts que ve s’estrena al Teatre
Apolo de Barcelona el musical
«Moustache», creat i dirigit per Coco
Comin. Ambientat en el Londres
victorià, un dels seus nou actors-
cantants és el gironí Albert Martínez

Havia portat mai bigoti?
Sí, bigoti i barba per interpretar en

Pau, de Cop de rock. Però per mi mateix,
sense raons de feina, mai. La veritat és
que em trobo estrany quan em veig al
mirall. A més, com que no hi estic acos-
tumat a vegades s’hi queden restes de
menjar (riu).

El bigoti és un signe de virilitat?
Ha, ha. Em penso que això són lle-

gendes, mites. Jo em sento igual que
abans de portar-ne, igual home i igual
persona que abans. Si hi ha alguna di-
ferència és que dur aquests pèls a sota
del nas em provoca més esternuts. Però
em penso que això no té a veure amb la
virilitat.

Prefereix el bigoti de Magnum o el
de Serrano Suñer, ara que està de
moda la seva sèrie?

Home, jo sempre he sigut molt més
de Magnum, m’encantava. Per un mo-
ment he pensat que em preguntaria per
un altre usuari de bigoti: «mire usté».

Ja hi arribarem, ja. És masclisme
que el bigoti estigui més ben vist en els
homes que en les dones?

(Riu) Jo no sóc gens masclista, ni ho
he sigut mai, hem de tenir els mateixos
drets i deures els homes i les dones. Ara,
realment si veus massa pèl a sobre el lla-
vi d’una dona, no agrada gaire, deu ser
cosa d’estètica. Però que per dir això
ningú em tingui per masclista!

Com era aquella societat victoria-
na que retrata el musical?

Relectia bastant el que era la reina
Victòria, una dona que feia i desfeia,
molt autoritària però que a la vegada,
en qüestió d’amors... es va arremangar
les faldilles moltes vegades.

Però ella no passava penúries.
Hi havia una classe alta que era molt

rica, i una classe obrera que era molt po-
bra, grans diferències. Bé, una mica
com ara, que cada cop hi ha més dife-
rències. Hi ha força similituds amb
l’avui, perquè els pobres lluitaven per
sobreviure, però també, quan podien,
es divertien i miraven de ser feliços.

Estem tornant al puritanisme?
Potser en alguns temes sí, no en tots.

Ara tenim més mitjans per relacionar-
nos, gràcies a les xarxes. Però abans les
relacions eren totes reals, ara potser
moltes són virtuals,

Si Aznar li digués com a Bush que

«sempre tindràs un bigoti al teu cos-
tat», ho consideraria signe d’amistat
o amenaça?

Home, essent Aznar, segur que no se-
ria signe d’amistat, perquè no som
amics. Amenaça tampoc, em seria to-
talment indiferent.

I si algú li diu que els musicals són
una frivolitat, que el teatre ha d’apro-

itar per fer denúncia social?
Li diria que no entén res del món del

teatre i del musical. El que hem d’acon-
seguir és que el poder ens faciliti la feina,
sobretot abaixant l’IVA  cultural, i faciliti
també que la gent vagi al teatre. A Cata-
lunya tenim grans actors i actrius, i tam-
bé autors, que no tenen en altres llocs.
Els catalans portem el teatre a la sang.
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«Prefereixo el bigoti
de Magnum que el
de Serrano Suñer»

«A Catalunya

tenim grans

actors i actrius, i

també autors,

que no tenen en

altres llocs. Els

catalans portem

el teatre a la

sang»

ENTREVISTA DE

Albert Soler
GIRONA
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’any vinent està ple
d’esdeveniments polí-
tics importants. Serà
l’any on sabrem si els

populismes d’extrema dreta o ex-
trema esquerra acaben guanyant
la partida als partits tradicionals a
Europa. Part del que passi pot sig-
niicar, o no, el començament de la
i de la Unió Europea. Itàlia, presu-
miblement, i França, Alemanya i
Holanda són els països que decidi-
ran qui els governa els popers
anys. Si els casos de les tres prime-
res potències continentals són
prou coneguts per tots; menys es
coneix del que pot passar en un
país envejat per la seva tradició co-
mercial i demòcrata, una de les na-
cions més tolerants de la terra. Ho-
landa celebra el  de març elec-
cions generals i el probable és que
les guanyi el candidat d’extrema
dreta Geert Wilders del, contra-
dicció, Partit de la Llibertat. S’espe-
ra que obtingui no menys d’un
 dels vots, que no serien sui-
cients perquè es formi un govern
alternatiu dels partits moderats.
L’habitual als Països Baixos. Ho-
landa és membre fundador de
l’embrió de la UE i un país més co-
negut per la seva autoritat moral i
històrica que no pas pel seu poder
real. Antiga colònia de l’imperi es-
panyol, amb la independència i el
poder de la casa dels Orange es va
convertir en un país petit que va
arribar a tenir un dels grans impe-
ris marítims del segle XVIII gràcies
a la seva compa nyia de les Índies,
formada per mercenaris. Abans
d’agafar el seu nom actual, Nova
York era Nova Amsterdam, terra
descoberta pels holandesos. Ho-
landa també es coneguda per ha-
ver viscut una de les bombolles
econòmiques més curioses de la
història, quan el preu de les tulipes
va convertir aquesta lor en un dels
actius més valorats del món. Ara,
quasi una tercera part dels holan-
desos vol moure’s cap a la xenofò-
bia i el proteccionisme. Una altra
alerta a Europa per al .
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