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El monòleg de l’actor vigatà, dirigit per Pep Tines, ja té 20 representacions confirmades

Pep Simon triomfa amb ‘El profe’, 
que ara surt de gira per Catalunya
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Jordi Vilarrodà

Des de fa mig any, Pep Simon 
és mestre per partida doble: 
en la seva feina, ensenyant 
matemàtiques a les aules de 
l’Escola Vedruna de Tona, i a 
l’escenari, en les representa-
cions d’El profe, un text del 
dramaturg belga Jean-Pierre 
Dopagne on l’actor vigatà 
encarna la figura d’un mestre 
desenganyat, que va arribar a 
l’extrema violència contra els 
seus alumnes.

Produït per la companyia 
osonenca Teatre eSseLa i 
dirigit per Pep Tines, aquest 
monòleg s’ha revelat com 
una de les perles de la tem-
porada teatral, i se li augura 
una llarga vida. Després de 
l’estrena a la Mostra d’Arts 
Vives de Montesquiu, el juli-
ol passat, ha omplert la sala 
TGB de Barcelona els mesos 
de novembre i desembre, i 
aquest mes de gener surt de 
gira per Catalunya, amb una 
vintena de representacions 
ja confirmades. El periple 
de l’obra comença el proper 
dia 17 de gener, al Teatre 
Principal de Valls, i passarà 
per Osona amb dues cites: el 
20 de febrer a Vic i el 28 de 
març a Calldetenes. 

Tot i les dimensions redu-
ïdes de la sala TGB (Teatre 
Gaudí Barcelona), el 94 per 
cent d’ocupació amb què es 
va tancar la minitemporada 
ha estat tot un aval per a un 
muntatge que es presenta-
va a la capital sense grans 
avals: el text d’un autor 
pràcticament desconegut, 
presentat per una companyia 
semiprofessional i amb un 
actor que tampoc no forma 
part dels repartiments habi-
tuals. “A partir del tercer 

i el quart dia, la sala es va 
omplir”, explica Pep Simon. 
De gent de teatre, i també 
d’un públic del món educa-
tiu que no esperaven, entre 
el qual havia funcionat el 
boca-orella. “Fins i tot va 
venir un grup de mestres de 
Mollerussa, amb un auto-
bús”, explica sorprès. 

L’explicació de l’èxit d’El 
profe, la troba Pep Simon en 
la qualitat del text i la seva 
oportunitat: “És un moment 
en què el debat educatiu 

està al carrer”. Per això, El 
profe s’acosta “a les realitats 
que coneixem de manera 
immediata” i connecta amb 
el públic. Salvant les dis-
tàncies, és clar, perquè el 
personatge a qui dóna vida 
Pep Simon és un professor 
de literatura inicialment 
il·lusionat amb la seva fei-
na, a qui les circumstàncies 
porten a una situació límit. 
Condemnat a cadena perpè-
tua per atacar els estudiants, 
l’obliguen a sortir de la presó 

i fer xerrades en públic refle-
xionant sobre aquest fet. Pep 
Simon, amb una ja llarga 
experiència a les aules, cons-
tata que el desengany sobre 
l’educació existeix, “des del 
punt de vista professional, de 
l’administració i en la matei-
xa societat”. Personalment, 
però, no comparteix aquesta 
visió desesperançada: “No 
estic gens d’acord amb el 
personatge, déu n’hi do com 
estan funcionant de bé, les 
escoles”. 

Del teatre 
amateur a 
les portes de 
la dedicació 
professional

Vic

J.V.

Després de més de 20 
anys de dedicació al tea-
tre amateur, Pep Simon 
es troba a mig camí de la 
professionalització. Un 
repte que li ha passat pel 
cap: “No tinc pretensions, 
però també penso que pot 
passar”. Té prou maduresa 
per sentir-se segur a l’esce-
nari: “M’agrada el teatre, 
disfruto, i sóc conscient 
del que puc donar”. 

L’actor vigatà reconeix, 
però, que aquest monòleg 
ha estat el seu repte més 
gran: “El primer dia que 
el vaig fer amb públic era 
només una preestrena amb 
amics, però estava nerviós 
com mai”, diu l’actor. Tot 
el pes del treball d’assaig, 
de l’organització, de la 
inversió, es concentra en 
aquell instant, “i penses 
que si no va bé, serà culpa 
teva”. El rigor i la profes-
sionalitat són els mateixos 
que en qualsevol obra, 
però el monòleg requereix 
“un grau de concentració 
altíssim”. I més El profe, 
que s’allarga una hora i 
mitja i que demana una 
mirada gairebé permanent 
cap al públic. 

Pep Simon ha viscut el 
teatre: des de l’afició que li 
ve per herència familiar, a 
la formació a l’Institut del 
Teatre. Després dels seus 
inicis a l’Orfeó Vigatà, i 
de la seva intensa etapa a 
Ventall Teatre, l’actor viu 
un moment dolç. Això sí, 
passi el que passi, també 
té clar que ensenyar és la 
seva altra passió i que mai 
vol deixar les aules. Profe 
de totes maneres.

 Les corals Canigó, Cabirol i Xicalla, de Vic, 
tornen a interpretar la cantata ‘Nit de nits’

Vic La Coral Canigó i els cors infantils Cabirol i Xicalla han 
recuperat aquest Nadal la cantata Nit de nits, estrenada ara 
fa dos anys, amb música de Josep Baucells i lletra de Fina 
Anglès. Aquesta peça es va interpretar en el concert que les 
tres corals van oferir el dia 20 de desembre, a l’església de 
Sant Domènec de Vic, i l’endemà, en una actuació a l’esglé-
sia de Sant Martí de l’Aleixar (a la foto), població del Baix 
Camp d’on és filla l’autora del text. Nit de nits va ser encar-
regada al compositor vigatà amb l’objectiu d’ampliar el 
repertori conjunt per a cor infantil i d’adults. El text de Fina 
Anglès convida a un passeig per les nits del cicle de Nadal, 
des de la perspectiva actual, i conté referències a tradici-
ons de l’Aleixar, on no s’havia interpretat mai fins ara. Les 
tres corals van actuar sota la direcció de Xavier Solà, i amb 
l’acompanyament d’un grup instrumental (amb el mateix 
Josep Baucells a l’orgue) i la soprano Anna Casadevall.

La ‘descoberta’ d’un bon text
Vic Fa un parell d’anys, remenant en una 
llibreria, Pep Simon va topar per casualitat 
amb el text de L’enseigneur (L’ensenyant), 
una obra de teatre de Jean-Pierre Dopagne. 
Li va despertar curiositat el títol: “El vaig 
llegir, i em va agradar”. Pensa a  portar-lo a 
l’escena i es busca un còmplice, Pep Tines 
–amb qui havia compartit estudis a l’Insti-

tut del Teatre–, per dirigir el muntatge. En 
aquest moment, descobreixen que Dopagne 
ha publicat Le prof (El profe), segona versió 
del text on polia, justament, uns fragments 
que “relliscaven”. Encarreguen la traducció 
a Josep M. Diéguez i decideixen “tirar-ho 
endavant sols”, després d’anar-ne a veure 
una representació al festival d’Avinyó, a 
França. A la foto, Pep Simon, en l’estrena 
d’El profe, el 19 de juliol de 2008.

Subi exposa 
“Apunts de viatge” 
al Temple Romà 

Vic Aquest divendres, a 2/4 
de 8 del vespre, s’inaugura al 
Temple Romà de Vic l’expo-
sició “Apunts de viatge”, que 
mostra una faceta inèdita 
del treball de Joan Subirana, 
Subi. Partint d’apunts presos 
durant els viatges que ha fet 
per diferents països, el dibui-
xant crea a l’estudi obres de 
gran format: retrats de perso-
nes que són també retrats de 
les seves “visions del món” i 
“maneres de fer i de viure”. 
L’exposició es podrà veure 
fins al 8 de febrer. 


