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Toni Alba, Marina Gatell, Joan Pera, Sergi Mateu i Jep Barceló, moderats per Marc Serra, van parlar sobre la professió d’actor

Els actors despullen la professió
Gran acollida a la primera tertúlia del 25è aniversari del Taller del Sant Vicenç

■  1  studiar molt, cui-
1  J  dar-se físicament
' ’  i cuidar també les
1  J  relacions personals

són alguns consells que dóna 
Joan Pera als futurs actors. 
És clar que al sector també 
hi ha -punyalades traperes 
(deia Sergi Mateu, mencio
nant actrius amb -por que els 
robis el pla»), enveges, vanitat, 
desitjós de tirar la tovallola o 
el càstig de la crisi i el 21% 
d’IVA. Però el futur, en principi, 
és -extraordinari», deien.

Les tertúlies amb artistes 
de primer nivell que tenen molt 
per a explicar no sempre es

tradueixen en trobades inte
ressants i àgils però en aquest 
cas va ser així. I en un matí de 
diumenge.

L'habilitat de Marc Serra en 
preguntar, dinamitzar, provo
car subtilment i. en definitiva, 
marcar un ritme radiofònic a 
les reflexions, amb eventuals 
i agraïdes dosis d'humor, van 
fer que la primera trobada al 
Teatre Sant Vicenç resultés 
entretinguda.

I va fer que els joves s'em
portessin a casa un bon grapat 
de consells benintencionats, 
però també alguna advertèn
cia, per si volen dedicar se pro

fessionalment als escenaris o 
la televisió.

Preguntes dels alumnes
Al capdavall, les dues xerrades 
programades (amb totes les 
invitacions exhaurides des de 
fa dies: la propera és aquest 
diumenge amb directors i gui
onistes) s'emmarquen en el 
25è aniversari del Taller de 
Teatre i als seus membres es 
dirigeix. Molts alumnes es van 
situar a l'escenari, darrera els 
actors, i al final van intervenir 
amb preguntes.

Entre el públic, una àmplia 
representació de l'escena

local, de tots els teatres ama
teurs. A dalt l'escenari, uns 
Toni Albà, Joan Pera, Sergi 
Mateu, Jep Barceló i Marina 
Gatell que es van mostrar 
encantats de venir a la Creu 
Alta a canvi de només un petit 
obsequi. Tot un detall.

Confidències, anècdotes 
i algunes imitacions (Alba, 
amb la Duquessa d'Alba o el 
Rei) van passar per reflexions 
obligades sobre la tele i el tea
tre. els sous, la formació... A 
diferència d'abans, «ara tots 
els actors de teatre es moren 
per anar a la televisió-, deia 
Mateu, tot admetent que et

toca -la loteria» quan t'agafen 
per una sèrie com La Riera. 
«Però has de treballar molt 
perquè els guionistes no et 
matin», afegia.

Malabarísmes
Joan Pera no va decidir ser 
actor (ni doblador de Woody 
Alien) sinó que s'ho va anar 
trobant, deia (i amb la des
confiança materna). «Hem de 
confiar molt en nosaltres, el 
pitjor enemic és un mateix», 
diu Sergi Mateu. Toni Albà tant 
feia broma amb imitacions o 
la seva experiència en etolo- 
gia (observar el comportament
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«Que t ’agafin per 
‘La Riera* com si 
et toca la loteria», 

admet Sergi Mateu

animal) com es posava seriós 
i pedagògic per parlar de «sen
timents-, de no tenir por a 
equivocar-se i «aprendre dels 
errors». I dosis de realitat, com 
els «malabarismes» que ha de 
fer com a productor.

Jep Barceló explicava que 
va deixar una nòmina fixa, que 
potser no el faria tan feliç, per 
ser actor. «Necessitava respi
rar, sortir». I convidava a seguir 
les passions perquè «avui dia 
totes les carreres estan igual 
de malament».

Marina Gatell va confessar 
que un «atac d'enveja» li va 
servir de motor per llançar-se 
a la professió, de joveneta. l 
va explicar detalls i anecdotes 
del seu repte de fer un paper 
d'home, que li va provocar 
algun efecte curiós. «Quan vaig 
somiar que tenia ‘pitu’ vaig dir: 
-bien!-. Coses del teatre.
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L’humor de Woody Alien amb Tips Els vermuts més animats de Gràcia

La comèdia musical Tots s'enamoren 
es va estrenar amb èxit dissabte 
passat al teatre de L’Estruch, ple 
d'un públic entusiasta. La companyia

de Sabadell Tips no podia començar 
millor amb aquesta adaptació de 
Woody Alien dirigida per Enric López 
amb música de Joel Signes.

El Teler, el bar del centre cívic de 
Gràcia, té una clientela fidel als ver
muts de diumenge gràcies, en part, 
a la bona música en viu. Una aposta

que abans d'ahir portava el jazz-fusió 
dels sabadellencs Bermudas Trio i 
que continuarà cada setmana. Si fa 
bo, surten a la la plaça del Treball.


