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ARTS ESCÈNIQUES

“Sempre m’he sentit  
foraster a la ciutat”

carrer sense cartera, només porta-
va a l’americana dues entrades del 
meu espectacle. Ella no sabia ni que 
les havia comprat, li volia fer una 
sorpresa. I després de tot això la do-
na va venir a veure’m amb el seu fill. 
Em va semblar una història molt 
potent i em va saber greu que el 
públic d’aquell dia no l’hagués co-
negut. I de cop i volta vaig pensar: 
per què no rebentem els models 
tradicionals de teatre, en què els 
actors són a dalt i el públic a baix, 
i obrim els llums de la platea? De cop 
i volta, aquest tot que és el públic el 
farceixes d’individualitats. 

Fa més de 25 anys que voltes pels 
escenaris. Com ha evolucionat el 
públic amb el temps? 
Em costa molt respondre a aques-
ta pregunta. Em passa el mateix que 
quan em demanen com és el públic 
de Barcelona, no ho sé contestar. 
D’entrada perquè el públic de Bar-
celona ciutat no existeix. És gent de 
tot el país que ve a Barcelona a veu-
re teatre. No sé com ha canviat, pe-
rò sí que he descobert que per a mi 
el públic ja no és un tot. Fins ara no-
més me n’arribava el riure, ara l’he 
arribat a conèixer. 

¿A El foraster de TV3 li queden po-
bles per visitar? 
I tant! De pobles de menys de 1.000 
habitants a Catalunya n’hi ha més 
de 700 i en portem 85. Ara tornem 
el 4 de novembre amb un programa 
al poble més petit de Catalunya, 
Gisclareny, que té 27 habitants em-
padronats, dels quals n’hi viuen una 
quinzena. Segurament la primera 
temporada no m’hauria atrevit a 
fer-lo, perquè al monòleg érem molt 
poquets, però ara que en portem set 
em venia molt de gust anar-hi. 

¿Visitar tots aquests pobles ha can-
viat la teva relació amb la ciutat? 
En realitat no gaire, perquè jo soc de 
poble i em sento part d’aquestes pe-
tites comunitats. Als pobles petits hi 
passen coses grosses, en el sentit que 
tot es fa molt gran: l’amistat, l’odi, els 
casaments. Sempre m’he sentit fo-
raster a la ciutat. El que ha fet El fo-
raster i també el Bona gent és que 
m’ha empès a creure en la gent. 
Quan coneixes algú tens dues opci-
ons: o entrar-hi amb desconfiança o 
amb confiança. Per què hem de des-
confiar dels desconeguts? Davant el 
dubte, donem peu a la confiança. Els 
bona gent som més.e

Se’l coneix amb el sobrenom del Fo-
raster, però Quim Masferrer (Sant 
Feliu de Buixalleu, 1971) se sent 
com a casa entre desconeguts. Des-
prés de triomfar a TV3 visitant els 
pobles més petits de Catalunya, l’ac-
tor i director aterra dijous vinent al 
Club Capitol amb Bona gent. L’es-
pectacle, que s’ha pogut veure arreu 
de Catalunya, converteix el públic 
en el protagonista per descobrir les 
seves històries més peculiars.    

Qui és la bona gent a la qual fa refe-
rència el títol de l’espectacle? 
Som la majoria. L’espectacle pretén 
fer apologia de la bona gent, és una 
mena de crit per escoltar-nos i com-
partir. Sovint fan molt més soroll els 
que no són bona gent. Però fent El 
foraster ja em va passar que veia 
gent generosa, que està disposada a 
ajudar-te i que et fa riure. Al final del 
pilot del programa, que vam fer a 
Espolla, vaig acabar el monòleg di-
ent: “Gent d’Espolla, moltes gràci-
es”. Vaig veure que no n’hi havia 
prou i vaig tornar a sortir a l’escena-
ri per dir: “Gent d’Espolla, sou molt 
bona gent”. I la seva reacció, i tot el 
que es va generar, va ser molt bonic.  

Per què és invisible la bona gent? 
La notícia sempre està en la maldat, 
no en la bondat. La maldat d’una per-
sona afecta a molts, però la bondat 
d’una persona també pot afectar a 
molts. En l’espectacle, quan ens ex-
pliquem històries i compartim es 
crea una sensació molt guai. L’alegria 
individual es fa més gran, de la ma-
teixa manera que si comparteixes el 
dolor es fa més tolerable. 

Subverteixes els rols teatrals, de 
manera que tu seràs l’espectador i 
el públic el protagonista. Per què? 
Em venia molt de gust fer un home-
natge al públic, perquè sense ells no 
hi ha teatre. Per defecte entenem 
que és normal que algú compri una 
entrada i et vingui a veure, quan és 
un gest d’una generositat tremenda. 
Parlem del públic en singular, quan 
és la cosa més plural del món. 400 
persones són 400 històries. Per ai-
xò derivo el protagonisme a baix, a 
la platea. Estic convençut que abso-
lutament tothom té una entrevista. 

Com ha canviat la teva relació amb 
el públic? 
Fins fa un temps, el públic el conei-
xia o abans o després de l’actuació, 
però no durant l’espectacle. Un dia, 
una senyora que s’esperava després 
d’una funció a Lleida em va explicar 
que el seu marit va tenir un atac de 
cor i va morir. L’home havia sortit al 
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Quim Masferrer
ACTOR, ESTRENA ‘BONA GENT’ AL CLUB CAPITOL

Una escena de Càsting Giulietta, que es pot 
veure al Teatre Lliure. JUAN LEMUS  / TEATRE LLIURE

L’amor vist per 
dones de 80 anys,  

al Teatre Lliure

“No tinc una única definició de l’amor. N’hi ha 
tants com experiències a la vida”, diu Rosó 
Amades. Al seu costat, Maria Dolors López hi 
afegeix: “Tots els amors són diferents”. Tenen 
més de 80 anys i són dues de les protagonistes 
de Càsting Giulietta, un espectacle que porta a 
l’escenari les reflexions i les vivències d’un grup 
de dones sobre l’amor. Al muntatge, que serà 
al Teatre Lliure des de dijous vinent fins a l’11 
d’octubre, hi apareixen amors de tota mena: 
amor a la parella, als animals, a les plantes, a 
les mares, a la poesia, als fills i, sobretot, a un 
mateix. Dirigida per Juan Carlos Martel, Càs-
ting Giulietta segueix l’estela de Sis personatges 
–que va triomfar l’any passat al Lliure– i 
n’adopta l’essència: portar la realitat a escena 
mitjançant intèrprets que no són professionals. 

 “Volia l’experiència de qui té més experièn-
cia en aquest tema [l’amor]”, assenyala Martel, 
que explica que la idea de l’obra va sorgir d’una 
“inquietud personal” sobre el potencial de 
“fragments de vida” de qualsevol persona. Com 
ja va fer amb Sis personatges, el director del 
muntatge s’apropia d’un text clàssic, en aquest 
cas Romeu i Julieta, de Shakespeare, per refor-
mular-lo a partir de les vivències de les prota-
gonistes. “Totes han passat per un ball, algunes 
hi van conèixer la seva parella. També han tin-
gut conflictes amb els seus pares i mares. Són 
escenes molt similars a Romeu i Julieta però 
traslladades al segle XXI”, assenyala Martel, 
que ha tingut la col·laboració de Marc Artigau 
per a la dramatúrgia de l’obra.  

L’actriu Àurea Márquez s’encarrega de fer 
de mestra de cerimònies en un espectacle que 
adopta la idea d’un fals càsting per trobar la Ju-
lieta ideal. “Totes elles són mestres de la re-
sistència, tenen un coratge brutal”, subratlla 
Márquez. Elaborada amb les col·laboracions de 
la Fundació Amics de la Gent Gran i de la Fun-
dació Privada Avismón Catalunya, Càsting 
Giulietta vol ser també una manera de posar en 
valor el paper de la gent gran. “Hem de comen-
çar a destruir les barreres entre edats”, diu 
Martel. I Márquez hi afegeix: “És molt impor-
tant deixar de pensar en els nens com si fossin 
el futur i en la gent gran com si fos el passat. 
Tots nosaltres, tinguem l’edat que tinguem, 
som el present”.e
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