
Diari 
Dimarts, 17 de gener de 2017 03  | PAGINAS ESPECIALES

‘Quan no et queda temps, pots dir 
el que vulguis i quedar-te descansat’

Quim Masferrer ActorE NTREVISTA

TARRAGONÈS AL DIA

IÑAKI DELAURENS 

- Temps és el que li queda poc al 
personatge de l’obra. 
- Temps et planteja què faries si 
només et quedessin 90 minuts de 
vida, que és el que acostuma a du-
rar una obra de teatre. Com a ac-
tor, et permet jugar per ficar-te a 
la pell d’una situació dràstica i 
terminal on hi ha espai per tocar 
una paleta de colors molt variada.  

 
- Per exemple? 
- Hi ha un discurs molt crític on el 
personatge es queda descansat. 
També hi ha moments de tristesa 
perquè la mort és a prop. Però pot 
tornar a l’humor i la comèdia en 
un moment, entrant en un joc 
contradictori. El millor és que da-
munt de l’escenari sents la lliber-
tat per fer el que vulguis. 

 
- La situació crítica del perso-
natge convida a la reflexió. 
- No és la meva intenció. El perso-
natge només vol dir el que pensa. 
Té l’oportunitat de pronunciar en 
veu alta el que callem, les pot dir 
de molt grosses i l’espectador 
moltes vegades pensa que és la se-
va veu. No té por a patir represàli-
es, ja que no li queda temps per-
què ningú el denunciï o li faci pas-
sar comptes. 

 
- En aquest sentit, algú podria 
considerar l’obra conflictiva? 

- Des dels escenaris es pot dir el 
que vulguis, fins i tot criticar el 
poder i els polítics. A més, l’es-
pectador sol crear un sentiment 
de compassió amb el personatge: 
«Digues el que vulguis i desfo-
gat». És un joc de complicitat in-

teressant i personalment, men-
tre escrivia l’obra també, molt 
gratificant. 

 
- Cada vegada més s’està especi-
alitzant en els monòlegs. 
- Amb aquesta obra no tens la sen- 

Quim Masferrer 
(Sant Feliu de Buixa-
lleu, 1971), està dins la 
categoria de joves au-
tors contemporanis. 
De ben jove va comen-
çar a escriure els seus 
propis guions teatrals i 
va fundar la seva pri-
mera companyia. Va 
ser l’any 1998 quan va 
fundar Teatre de 
Guerrilla, de la qual és 
el director, l’autor dels 
espectacles i actor. 
Aquest dissabte, 21 de 
gener, arriba al Casal 
Cultural (19 h) de la 
Pobla de Mafumet 
amb l’obra Temps.

Perfil 

sació d’estar davant d’un monòleg 
típic de comèdia amb un micro. És 
un estil dramatitzat on hi ha un 
tsunami d’emocions. 

 
- La posada en escena per exem-
ple aquí és important. 
- L’escenografia és a càrrec de Llo-
renç Corbella, la il·luminació de 
Cesc Pastor, i sobretot la direcció 
de Ramon Fontserè d’Els Joglars. 
A diferència d’El Charlatán, on jo 
portava la direcció, en aquesta 
obra tenia clar que necessitava un 
cop de mà des de fora. 

 
- Quin ha estat el repte més difí-
cil de Temps? 
- El fet de tocar tots els pals de la 
interpretació d’una manera molt 
dinàmica. Passes de l’enfonsa-
ment a l’humor en pocs segons, 
abans de tornar a la tragèdia. Vaig 
haver d’assajar molt per dominar 
aquest ventall d’emocions. 

 
- Quin paper juga el futur en 
l’obra? 
- Temps té un espòiler claríssim 
perquè només començar ja 
s’anuncia que el personatge mori-
rà quan el comptador arribi a zero. 
Això trenca el codi de la dramatúr-
gia de situació, nus i desenllaç i ho 
trobo molt interessant. A més, no 
s’enganya a ningú, quan cau el teló 
s’acaba la vida i la funció. 

 
- Com apunta el seu futur com a 
actor? 
- Ara intento gaudir del moment 
professional que visc. Compagino 
el teatre amb l’enregistrament 
d’una nova temporada d’El foras-
ter. És un privilegi poder guanyar-
me la vida fent el que m’agrada, 
que són les arts escèniques. Així 
que intentaré estirar al màxim 
aquesta bogeria.

Imatge del conegut 
actor català que 
aquest dissabte arriba 
a la Pobla de Mafumet. 
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Un nou Concurs 

d’Arrossos a 

Mas d’en Plana  
Aquest pròxim dissabte, 21 de ge-
ner, es realitza el 24è Concurs d’Ar-
rossos a Vespella de Gaià en l’aplec 
per Sant Sebastià. A les 12 h es fa-
rà la missa en llaor al sant amb be-
nedicció de la tradicional coca. 
Després hi haurà un tastet de mos-
catell i es baixarà cap al Mas d’en 
Plana, allà al voltant de les 13 h co-
mençarà un vermut popular ame-
nitzat pel grup musical Miramar. 
Tot seguit, s’iniciarà l’elaboració 
dels arrossos que participaran en 
el XXIV Concurs d’Arrossos del 
poble. Quan finalitzi la fase de cui-
na, el jurat popular farà la puntu-
ació dels plats. Un cop conegut el 
veredicte es premiarà: el millor 
arròs, la millor presentació i el 
més original. Pes acabar comen-
çarà el dinar. Quan finalitzi l’en-
trega de premis hi haurà ball de 
tarda amb Miramar.

VESPELLA DE GAIÀ

L’alcalde de Creixell, Jordi Llopart, 
va signar ahir al Palau de la Dipu-
tació de Tarragona, l’adhesió de 
l’ajuntament creixellenc al Con-
veni Córner de Fires de Turisme 
de la Costa Daurada i accions con-
juntes de publicitat i màrqueting. 
L’acte es va fer amb el president de 
la Diputació de Tarragona, Josep 
Poblet, i el president del PTDT, 
Martí Carnicé, i els representants 
de municipis i empreses de la Cos-
ta Daurada.

CREIXELL

Guanyadors del 1r 

concurs d’aparadors 

nadalencs 
 
Ja s’han fet públics els establiments 
guanyadors de la primera edició del 
Concurs d’aparadors nadalencs que 
s’ha fet a Constantí durant la passa-
da campanya de Nadal. Per primer 
any la Unió de Botiguers de Cons-
tantí ha convocat, amb el suport de 
l’Ajuntament, aquest concurs d’apa-
radors, amb una dotzena de comer-
ços, basat en una decoració de la fes-
tivitat nadalenca en qualsevol dels 
seus aspectes més representatius. 
El jurat ha concedit els dos premis 
segons els criteris següents: per a 
l’aparador més original i artístic a 
l’Òptica Gispert; per a l’aparador 
que ha emprat més material de re-
ciclatge i ha estat més respectuós 
amb el medi ambient a la botiga de 
roba i complements Syrma; i final-
ment, el premi de la votació del ju-
rat popular es concedirà a SomSoc 
Teràpies Alternatives i Dietètica.

CONSTANTÍ

La festa major 

de Sant Sebastià 

arriba divendres  
Aquest divendres comencen els ac-
tes de la festa major de Sant Sebas-
tià que ompliran Perafort d’activi-
tats per a grans i petits fins diu-
menge. Dijous, a les 12 h, hi haurà 
el repic de campanes, el toc de vi-
gília de les festes. Divendres, a les 
18.30 h, es faran els vespres solem-
nes de la transfiguració de sant Se-
bastià, després s’inaugurarà una 
exposició, es farà el pregó i el sopa 
de gala. Dissabte iniciarà amb un 
esmorzar popular i després hi hau-
rà activitats per als més menuts. A 
la tarda es farà la plantada dels ele-
ments festius i començarà la cerca-
vila. De 19 a 21 h serà el torn del ball 
de tarda amb l’orquestra Venècia que 
també actuarà al ball de nit al Ca-
sal de Puigdelfí. Diumenge, hi hau-
rà anada a l’ofici, missa solemne, 
danses exòtiques, correfoc i traca 
de fi de festa.

PERAFORT

Adhesió al 

Conveni 

Córner de 

Turisme

Representants d’ens de la Costa Daurada, ahir. FOTO: FACEBOOK


