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MARTA BALAGUER

ón famílies egaren-
ques els membres de 
les quals també es re-
uniran per celebrar el 
Nadal. Igual que pas-

sarà aquests dies a altres cases, és 
probable que ells també acabin 
parlant de com els va a la feina en 
les llargues sobretaules de les Fes-
tes. Però, en el seu cas, la conver-
sa no girarà al voltant de l’oficina 
ni del forn de pa, ni de l’hospital, 
ni de l’escola, ni del supermercat 
ni del taller mecànic. A casa seva 
se sentirà parlar de projectes tea-
trals, de gravacions de discos, de 
concerts... De mostres d’art. 

Passa a ca n’Humet, on el pare, 
l’Agustí, té cinc fills que en major 
o menor mesura es dediquen a la 
música. La Gemma, que està em-
barassada, acaba de gravar el seu 
segon disc i s’ha fet un lloc desta-
cat al panorama musical català. 
També hi ha el Joan, el més gran 
dels germans (va néixer l’any 
1980), que sempre ha estat lligat al 
món de la música amb el seu con-
trabaix i amb el baix elèctric. Des 
de fa molt temps acompanya el 
cantautor Miquel Pujadó, i ara es 
mou en el terreny del jazz i el funk 
amb diversos grups, com THC Trio 
o The Funkenstein Trio. 

En Joan va néixer deu anys 
abans que el més petit de la nissa-
ga, el Jepi, que durant el dia treba-
lla d’informàtic però hi ha nits en 
què toca el clarinet i el saxo. Tam-
bé té una banda de soul, anome-
nada The Soul Beams. I, per si en-

cara faltés algun instrument per 
completar aquesta orquestra fa-
miliar, d’això, ja se n’encarrega el 
Jordi, el segon germà més gran, 
que toca el piano i s’ha especialit-
zat en música clàssica. Forma part 
del Trio Pedrell i participa a l’Or-
questra Camera Musicae. 

Clar que deu ser una qüestió 
genètica, o potser una sensibilitat 
especial encomanadissa per la 
música, ja que l’Agustí, el pare de 
família, és un terrassenc avessat al 
teatre, sobretot al musical. Ha es-
tat actor, director escènic, compo-
sitor i director musical, a més de 

●

ser el germà del recordat cantau-
tor Joan Baptista Humet, que ens 
va deixar el 2008. 

També a Terrassa, en una llar de 
Ca n’Aurell, durant la sobretaula 
del dinar de Sant Esteve potser no 
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es parlarà de cançons, però sí  
d’estrenes teatrals. Al maig, la Car-
me Pla, l’actriu de la família i la 
germana de l’actor terrassenc Pep 
Pla, estrenarà l’obra “Eva”, que ha 
preparat amb motiu del vint-i-cin-
què aniversari de la seva compa-
nyia, T de Teatre. 

La Carme ara viu al Masnou, a 
la comarca del Maresme, però per 
Sant Esteve no falla mai a casa dels 
pares. Allà es troba amb el Pep, 
que explica que quan era jove va 
passar per davant de la seu de 
l’Institut del Teatre de Terrassa i va 
pensar: “No sabia que això es po-
dia estudiar!”.  

Llavors el Pep, que ja s’havia in-
troduït al món del teatre amateur 
terrassenc, va apuntar-s’hi. Des de 
llavors, el camí ha estat llarg, però 
reeixit. Va saber què era la popu-
laritat a la sèrie “Poblenou”. Ara és 
director del Centre d’Arts Escèni-
ques de Terrassa (Caet), dirigeix el 
festival Terrassa Noves Tendènci-
es (TNT) i prepara la tornada als 
escenaris teatrals com a actor des-

prés de deu anys d’absència. Hi re-
tornarà el pròxim dia 6 de febrer, 
quan estrenarà l’obra “La mare”, 
de l’autor Florian Zeller, dirigida 
per l’Andrés Lima.  

A més, el Pep està casat amb 
una altra actriu de renom, la Rosa 
Cadafalch. 

L’ingent talent cultural terras-
senc té una altra expressió palpa-
ble amb la família Intente, que ha 
cultivat diverses disciplines artís-
tiques. El germà gran, l’Octavi, que 
és dibuixant, la capitaneja. L’Òs-
car és actor i ha participat a sèries 
com “La Riera” o “Ventdelplà” 
(TV3) o “Cuéntame cómo pasó” 
(La 1). Mentre que el Rubén, un al-
tre dels germans, treballa com a 
professor de filosofia en un insti-
tut de Barcelona, però ja ha publi-
cat dos llibres. //

a família Humet és sinò-
nim de notes i escenaris, 
de partitures, talent i bo-
nes veus. Com els de 
l’enyorat Joan Baptista 
–aquest mateix any s’ha 

publicat el disc “A Joan Baptista Hu-
met”, fruit del concert homenatge que 
va celebrar-se al Palau Sant Jordi ar-
ran de la seva defunció. O els de la 
Gemma, que la passada Festa Major 
va conquerir la Plaça Vella i cap a la 
pròxima primavera publicarà el seu 
segon disc. 

“A casa hem viscut la música des 
de sempre, des de ben petits. I la ve-
ritat és que mai a la vida m’he plante-
jat dedicar-me a una altra cosa que 
no fos això –admet. Al principi, jo vaig 
començar tocant el piano, i veia els 
meus germans, que eren més grans, 
que també tocaven. Sempre he tingut 

els models a casa i des que era una 
nena que volia fer música.” Des de fa 
una mica més d’un any, la Gemma 
viu a Centelles, a la comarca d’Oso-
na, però des d’allà baixa molt sovint 
a Terrassa i comenta que força vega-
des demana consells professionals als 
seus germans. I també al seu pare, 
l’Agustí, molt lligat a la interpretació 
musical. “Sempre faig broma dient 
que jo vaig demostrar als meus fills 
que es podia viure de la música i, ells, 
babaus, em van creure”, diu rient. 

L’Agustí confessa, a més, estar molt 
content perquè els seus quatre fills te-
nen estils musicals diferents. “Crec 
que la passió de la nostra família per 
la música ens ve del meu avi –se-
gueix–, que tenia una fàbrica a Valèn-
cia, però també estava lligat a les ban-

des musicals típiques d’allà.” Una al-
tra de les satisfaccions que té aquest 
pare de família és haver dirigit els seus 
quatre fills en l’espectacle que entre 
2003 i 2007 va fer-se al Teatre Alegria 
per aquestes dates, i que es deia “Pos-
tres de Nadal”. A les representacions 
també hi havia actors de l’Institut del 
Teatre i del Conservatori de Terrassa.

En Jepi, el germà petit, de 26 anys 
(informàtic de professió, però perta-
nyent a una banda de soul), reflexio-
na sobre per què a la llar dels Humet 
s’estima tant el món dels escenaris: 
“Hi ha molta gent que és reticent a ac-
ceptar que la música és una profes-
sió. Gent que diu, ‘d’acord, el teu fill 
és músic, però de què treballa?’. En 
canvi, a casa tots hem menjat de la 
música i ha estat molt evident que a 
les disciplines artístiques no se les ha 
de desmerèixer”. //

uan eren petits, el Pep de 
vegades es convertia en 
un gosset que es deia 
Ovalin, mentre les seves 
germanes hi pujaven a 
sobre entre jocs i rialles. 

“Sempre he tingut una admiració pel 
meu germà. A més, sempre que l’he ne-
cessitat ha estat amb mi”, diu la Carme 
mentre el mira amb un esguard de 
complicitat, d’aquells que només po-
den tenir-se amb qui t’uneixen les ar-
rels i amb qui has vist moltes cares de 
la vida. “Jo penso que la Carme té un 
cor molt gran. És una dona petita amb 
un cor molt gran”, replica en Pep. 

A banda de l’evident passió pel te-
atre, tots dos també comparteixen les 
habilitats socials. La Carme assegura 
que quan coincideix en alguna funció 

de teatre amb el seu germà com a es-
pectadors (com a actors no han treba-
llat mai junts) comencen a parlar amb 
uns i amb els altres, i acaben sent els 
darrers a marxar. 

“Penso que això ens ve del nostre 
pare, que es guanyava la vida com a re-
presentant i sabia perfectament com 
fer-se amic dels clients perquè li aca-
bessin comprant més”, explica el Pep. 
“Era tot un estrateg”, fa broma.

El Pep és set anys més gran que la Car-
me. Ell va haver de decidir a quina pro-
fessió volia dedicar-se abans. “A casa 
ningú venia del món de l’espectacle. 
Jo havia de ser l’hereu de la fàbrica fa-
miliar, que era del món del tèxtil, però 
al final vaig acabar al teatre”, comen-

ta. I la Carme explica que ella va co-
mençar a veure que el teatre li agrada-
va, però que es resistia a dir-ho a casa. 
“No volia que es pensessin que tirava 
per aquest camí perquè era el que ha-
via triat el meu germà –recorda. Fins 
que un dia ho veig veure clar i vaig 
pensar: ‘Però què estic fent?’”. Els pa-
res sempre els han donat suport. 

Després el món de l’escena els ha 
reportat moltes satisfaccions. “És cu-
riós, perquè la fàbrica de la família va 
acabar tancant i jo vaig seguir en una 
feina que en principi era molt més in-
segura, com la d’actor”, diu en Pep. “A 
mi, el que em sorprèn és que no ens 
relacionen com a germans, fins i tot 
dins del món mateix del teatre”, diu la 
Carme. “Quan dic que sóc la seva ger-
mana em diuen: ‘Què dius ara?’.” //
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ls Intente són quatre 
germans. L’Octavi (di-
buixant) i el Rubén 
(professor d’institut i 
avesat a l’escriptura) 
viuen a la nostra ciu-

tat. L’Òscar, actor, resideix a Tia-
na, a la comarca del Maresme. I 
el David té una botiga a Sitges. La 
resta de germans expliquen que, 
tot i no dedicar-s’hi a nivell pro-
fessional, el David també té una 
gran sensibilitat artística. 

Però és casualitat que dur el 
cognom Intente impliqui estar 
vinculat, d’una manera o altra, a 
l’àmbit de la cultura? “Jo crec que 
no és una casualitat ni tampoc 
està predeterminat –opina l’Òs-
car. Això sí, penso que tenir un 
germà gran pintor, com l’Octavi, 
que té un caràcter artístic molt 
marcat i que gairebé respon als 
cànons de la figura de l’artista, en 
el sentit que té un punt bohemi, 
ha determinat moltes tertúlies ca-
solanes. I també l’ambient que es 
respirava a casa.” 

De la mateixa opinió és en Ru-
bén Intente, que com ell mateix 

puntualitza ha publicat dos lli-
bres, tot i que n’ha escrit alguns 
més. “L’Octavi és dotze anys més 
gran que jo. Gairebé des del mo-
ment en què vaig néixer, ja vaig 
començar a sentir la concepció 
bohèmia de la vida que té el meu 
germà, i tinc records de petit de 
les seves exposicions”, diu. 

Però què en pensa l’Octavi, el ger-
mà gran, el dibuixant bohemi, so-
bre l’opinió que els seus germans 
tenen d’ell? De debò els ha influ-
ït tant? “Venim d’una família del 
tot convencional. Sí que és veri-
tat que el meu pare era un artis-
ta potencial, que no va poder des-
envolupar-se com a tal a causa de 
l’època en què li va tocar viure. Va 
ser administratiu, però hagués es-
tat actor, o comunicador, o s’ha-
gués desenvolupat bé en molts 
altres rams de la cultura, perquè 
era la seva veritable passió”, con-
sidera. 

“I, als meus germans, potser sí 
que els he influït, perquè, per 
exemple, tots ells són bons dibui-

xants, però van haver d’escollir al-
tres camins dins de la cultura, 
perquè aquest art ja l’havia triat 
jo”, expressa. 

Sobre els seus inicis, l’Octavi 
recorda que era el típic nen de 
classe que dibuixava millor que 
els altres. “Si de petit tenia algu-
na gràcia era aquesta, i a més 
aquesta me la reien”, diu fent bro-
ma. “Després em vaig tirar de cap 
a seguir el camí de ser dibuixant, 
que és el que em considero, i nin-
gú m’ho va impedir.” 

Segons l’Òscar, el germà actor 
de la nissaga, “hem d’agrair que 
els nostres pares mai ens van ta-
llar les ales”. I aquesta és una pos-
tura que es repeteix, tant amb els 
Pla, com amb els Humet, com 
amb els Intente. Quant de talent 
s’hagués perdut en cas contrari? 

Sobre com viuran el Nadal, 
l’Òscar conclou que no són una 
família massa nadalenca. “No sa-
cralitzem massa aquestes dates. 
Suposo que com que no som una 
família massa convencional no 
seguim els cànons que la moral 
burgesa imposa.” //
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