
Vostè devia ser dels que a l’esco-
la ja feia riure a tots els nens de la 
classe. 
Sí. Em sento a gust amb la comè-
dia, em surt de manera natural. Jo 
de nen era molt tímid i utilitzava 
el sentit de l’humor per vèncer la 
timidesa. 

Tots els actors diuen que són tí-
mids. Als espectadors de vegades 
ens costa de creure. 
És molt comú en el món de l’es-
pectacle. La gent et veu actuar i et 
diu que és impossible que siguis 
tímid. Al contrari. El personatge 
que interpretes és una màscara, et 
serveix d’escut. 

Molts còmics estan sensacionals 
quan es passen al drama. El veu-
rem algun dia en un paper dra-
màtic? 
Potser algun dia experimentaré 
amb el drama, si el cos m’ho de-
mana. Com a creador és impor-
tant estar motivat. Has de fer co-
ses que t’estimulin, la creativitat 
ha de ser sempre el motor. Si un 
dia cau un personatge dramàtic 
que m’estimuli, ho provaré. Per 
què no? En realitat, el drama i la 
comèdia tampoc són tant dife-
rents. El que canvia és el punt de 
vista però tu com a actor continu-
es estant al servei del teu perso-
natge. 

De moment, ens està fent riure 
molt a “Lokus Day”.  Com defini-
ria el programa? 
Hi ha esquetxos sobre temes com 
el món “youtuber”, que ara és molt 
present en la nostra societat, però 
l’humor no es basa en l’actualitat 
sinó que ens basem en els perso-
natges. Ho podem definir com hu-
mor sobre la condició humana. 
Riure de tot entre tots, riure’ns de 
com ens compliquem la vida. A 
més, també hem volgut jugar amb 
els formats. 

Un programa com aquest deu do-
nar molta feina, oi? 
Hem gravat deu programes en 
quatre setmanes. Ha estat un ro-
datge intensiu i laboriós, una fei-
na molt concentrada. Encara es-
tem acabant de muntar els últims 
episodis. Estic totalment implicat 
en el projecte fins al setembre. 

És fàcil dirigir i actuar al mateix 
temps? 
Dirigir és la conseqüència natural. 
M’hi sento còmode. A més, l’equip 
m’ho ha posat molt fàcil. És bàsic 
tenir un equip ben avingut, treba-
llar amb la gent que et ve de gust 
veure cada dia. Et dóna confiança 
i molta energia. 

Ja havia dirigit capítols de “Lo 
Cartanyà”, oi? 
A “Lo Cartanyà” vaig ser el co-di-
rector amb el Sergi Pompermayer. 
“Lokus Day” és un projecte perso-
nal meu amb la productora La 
Lupa, amb la que porto anys tre-
ballant. Ja hi havia fet “Si tu vas al 
cel amb patinet”, que també vaig 
escriure i dirigir. A “Lokus Day” sóc 
director, guionista i un dels intèr-
prets, juntament amb el Cesc Ca-

sanovas, la Beatriu Castelló i 
l’Emma Bassas.  

Fent molts personatges cadascú... 
L’aposta era un equip petit de qua-
tre actors, interpretant cada un  
molts personatges diferents. Des-
prés, l’equip ha anat creixent fins 
a unes trenta persones perque a la 
televisió necessites personal tèc-
nic molt especialitzat. 

Entre ells, suposo que els maqui-
lladors, que deuen haver tingut 
molta feina amb tantes caracte-
ritzacions. 
Si, han estat moltes hores de ma-
quillatge i perruqueria però ha es-
tat molt divertit. He gaudit molt 
fent aquest programa. M’agrada 
compartir el meu sentit de l’hu-
mor. Tinc voluntat de servei amb 
la feina. 

Al programa també demostra la 
seva faceta de cantant. 
Cantar és la meva passió. M’esti-
mula treballar amb músics. 

A més de guions, vostè també es-
criu llibres. En té algun de nou en 
preparació? 
Sí, a més de guions i teatre, he es-
crit alguns llibres. “De quatre gra-
pes”,  “Amb la ploma al cos” i altres. 
El darrer, “Pluja daurada”, reflexi-
ona  sobre l’espiritualitat però 
amb sentit de l’humor. És un as-
saig, em va sortir així. N’estic molt 
content. Escriure forma part de la 
meva activitat quotidiana a nivell 
de feina. Suposo que escriuré més 
llibres, m’agradaria. 

Quins projectes té? 
Espero que ens demanin una se-
gona temporada de “Lokus Day”. 
De moment, els comentaris a les 
xarxes socials estan essent molt 
positius. La resposta és bona, sem-
bla que està agradant. 

Alguna altra cosa entre mans? 
Fa pocs dies que m’acaben d’ofe-
rir un projecte de teatre de cara a 
l’any que ve. És una cosa que em 
faria molta il·lusió de fer. 

En pot donar més detalls? 
És massa aviat per parlar-ne. No 
en puc dir res perquè encara està 
molt verd però espero que es faci 
realitat perquè és un projecte molt 
xulo i perquè els actors necessitem 
el contacte amb el públic. 
 
El cinema és la seva assignatura 
pendent? 
He fet poques incursions al cine-
ma. Només he treballat en algun 
curt i vaig fer la TV movie “Tempus 
fugit”, dirigida per Enric Folch, que 
va anar a uns quants festivals.  

Li agradaria fer-ne? 
Estic obert a propostes però el ci-
nema no és fàcil. Admiro la gent 
heroica que inverteix anys en un 
projecte. 

Ara és millor moment per a la te-
levisió? 
Si, és un bon moment per la tele-
visió, amb les plataformes. Ara hi 
ha molta creativitat. //
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