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Ivan Massagué “El Gus és com l’Ivan elevat al cub”

Mireia Forns 

Ivan Massagué es va iniciar en el món del teatre gairebé per casualitat. Però, de mica en mica, s’ha
anat transformant en diferents personatges: ha fet de Nacho a Mi casa es tu casa (2001) i de Quim a
Soldados de Salamina (2002), entre d’altres, i actualment el veiem cada tarda fent de Gus a El cor de la
ciutat. 

“NO CREC EN LES ESCOLES”
-El Gus, una persona peculiar? 
És bastant escatològic, el tema. Va molt sobrat a nivell musical, fins i tot per davant dels professors!
Però no m’agrada que sigui tan... Un dia em vaig tirar un pet i ja sóc el tirapets; un dia mataré un gat i ja
seré el matagats. Pel carrer, la gent se’n recorda d’això, que en un principi fa gràcia, però després dius:
“Ja n’hi ha prou, no?”. El Gus està com un boig per portar la contrària. No és que sigui un provocador,
però per a ell és normal i, esclar, envers la gent corrent és molt impactant. I fa col·lecció de cagades
sòlides, que ja és filar encara més prim! [Riu.]

-T’allunyes molt del personatge? 
Em fa molta ràbia que em diguin que ens assemblem molt, que tots dos som molt xerraires. Físicament
som iguals, això queda claríssim, no? Però el Gus és com l’Ivan elevat al cub. Jo potser sóc pitjor a la
vida real, no de brut, però potser sóc més radical que el Gus i, potser, com a actor, ho hauria d’aprofitar i
deixar-me anar molt més! 

-Has estudiat interpretació? No crec en les escoles. Crec que et compliquen la vida. Vaig fer els 3 anys
d’interpretació a l’escola Nancy Tuñon i hi vaig entrar molt content, però em van treure la màscara que
tenia i que, de moment, m’anava molt bé. És veritat que de vegades te l’has de treure, i com a actor has
d’estar neutre perquè estàs construint un personatge, però crec que l’Estat espanyol no disposa
d’escoles ni de mètodes com a Anglaterra. La millor escola és treballar. El problema ve aleshores, quan
no et donen feina. Esclar que també pots muntar una companyia de teatre pròpia, cosa que ja vaig fer
una vegada...

 -Què vas muntar? 
La companyia de teatre Dilema, amb l’obra Bus 59, però va durar un any. És molt difícil mantenir-ho.
Requereix temps i diners. Ho faria per plaer personal, per veure si realment em puc sentir actor. 

POSAR-HI IL·LUSIÓ 
-¿És l’escola de teatre una manera d’entrar al món de la interpretació? 
Doncs de vegades no cal. Si quadres amb el perfil d’aquell personatge, d’aquella obra de teatre, tens un
currículum, ni que sigui ple de petites feines, però que evidencia molta il·lusió, i passes el càsting, el
paper ja és teu. A les escoles hi ha uns suros amb ofertes de curtmetratges. Serveixen per habituar-se a
l’argot, per veure com funciona un rodatge i per decidir que, si això va bé, en un futur serà la teva feina. I
aleshores t’has de moure, fer-te un videobook: un currículum d’actors, un VHS dels teus treballs.
Aleshores, el representant ho porta a les productores i, si hi ha un càsting, et proposaran o no, segons
el perfil. I quedes en mans de quatre fills de... 

FER CURRÍCULUM 
-Quin seria el teu paper? 
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Un pintor, com els d’abans, de l’estil Pollock. Un paper que em permetés marxar d’aquest món, que per
això som actors, no? [Riu.] Si aquest país anés bé de feina i cada mes tinguessis propostes noves,
podries dir: “Aquest guió està molt bé, però el personatge no em mola”; o “Aquest guió no està tan bé,
però el personatge és genial!”. Cada feina fa currículum i cada guió te l’has de prendre com el millor
paper de la teva vida. El Francesc Orella m’ho va dir una vegada: “Per petit que sigui, posa-t’hi!”. I és un
tio que en 20 anys no ha parat mai de treballar. La clau? Treballar bé! 

-Com el Gus, toques el piano? 
I ara! Toco la percussió, però tocava la bateria en un grup que es deia Nowadays. Dues guitarres, un
baix i una bateria: fèiem power-pop. Llavors sempre tenia la necessitat de sortir als concerts i cantar les
meves cançons, havia d’estar al davant! De fet, és la fita d’un notes com jo, no? [Riu.] Recordo també
als assajos que, sense mirar-nos, ens enteníem, parlàvem amb els instruments, amb la música: “Ara
fem una volta més”, “Ara fes el teu solo”, “Ara...”. Tan màgic! Era molt divertit, i això que als concerts
sempre ens equivocàvem! Però m’agrada això: estar en un lloc i després sortir-ne dient: “Hosti, quina
merda on estic ara, però que guapo que ha sigut”. Per això m’agrada tant el cine o interpretar. 

TOM WAITS 
¿I no és la part covarda, evadir-te de la realitat? 
No! És la part llesta. Arriba un punt en què has de ser més selecte, quedar-te amb les coses que
t’agraden i estar-hi còmode. Estar bé amb tu mateix, amb qui estàs i amb el que fas..., qualitat de vida.
Tens aquesta merda de sistema, però pots tenir la teva bombolla. Sóc una persona que necessita
organitzar calçotades, sortir al camp i... viatjar molt. 

-On aniries de viatge? 
A Cuba. Crec que s’ha d’anar a Cuba abans que es mori Fidel Castro. S’ha de veure com està ara, amb
aquesta dictadura, abans que sigui el bordell dels EUA.

-Quina música escoltes?
 De tot. El Gus escolta molt clàssic i jazz. A mi també m’agrada el jazz i, tot i que no hi entenc gaire, em
passo pel Jazz Club i La Boîte. Em mola molt aquest rotllo de whisky i fum, estil Tom Waits, un dels
meus ídols. O Albert Pla, que, tot i que no m’agrada dir que m’ha marcat, va formar part d’una etapa
important de la meva vida i l’intento seguir allà on va. Vaig tenir l’oportunitat de coneixe’l a l’espectacle
Cançons d’amor i droga i és un gran actor! Tom Waits seria el mateix, però en anglès. Ha fet moltes
bandes sonores, ha sortit fent de sonat al Dràcula de Francis Ford Coppola... De Tom Waits ho tinc tot i
no em vull morir sense veure’l actuar. 

POETA ADOLESCENT 
-Un concert inoblidable? 
Molts. Però potser em quedaria amb el de Portishead a Zeleste i el primer concert dels Red Hot Chili
Peppers a Barcelona, el 1994 o 1995. 

-Un disc? 
Lágrimas negras, de Bebo Valdés y Diego el Cigala. 

-Un llibre? 
Última salida a Brooklyn, de Hubert Selby Jr., l’autor de Requiem for a dream. 

-Escrius?
 Als 16 anys, vaig viure aquella típica etapa de fer poesia, però no per dedicar-la a l’amiga de qui estàs
enamorat, sinó que volia jugar amb les paraules, experimentar-hi, i encara ho faig. L’altre dia em vaig
inventar una paraula: Insencivilització. És la insensibilització de la civilització. 
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-El cor de...? 
La intensitat. Aprofitar el moment.

Ruth Marigot
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