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La trajectòria artística de Pep Tosar està marcada per un fil conductor
de coherència, malgrat que ho posi en dubte. Una coherència expressada en els

títols que ha interpretat i dirigit, en la seva anàlisi de la situació del

teatre a Catalunya avui i, també, per la seva opció per produir teatre des

d’una companyia independent. La seva darrera proposta, l’adaptació de Somnis de

somnis, d’Antonio Tabucchi, es presenta a la Sala Muntaner de Barcelona fins el

13 de maig. (Text: Adriana Clivillé. Fotos: Maider Mendaza)

“El teatre és un servei
pùblic, pago impostos
i tinc dret a tenir-ne”

P ep Tosar admet que la seva
visió del teatre català és pessimista, però parla
d’espectacles i interpretacions amb passió. Com
quan parla del darrer muntatge que ha vist a Nova
York —dels anglesos Old Vic— i recorda que “el
treball exacte i lluminós de Kevin Spacey em va fer
recuperar les ganes d’interpretar”. Sovint s’expressa
en plural, perquè ell i l’intèrpret i director Xicu
Masó empenyen una productora independent, La
Mirada, i perquè comparteixen “un tipus de llen-
guatge que ens identifica”. Com ja han fet prèvia-
ment, la seva darrera producció adapta una obra
d’Antonio Tabucchi per a l’escena: 5 somnis del
llibre Somnis de somnis de l’autor italià.

Perquè has tornat a adaptar Tabucchi?
El seu univers em resulta molt proper, em moc

amb comoditat en el seu llenguatge. La seva
manera de mirar cap enfora m’és familiar. El vam
conèixer en Xicu Masó i jo a Madrid quan vam
estrenar Revés l’any 2001. Ara tenim el seu núme-
ro i el podem trucar cada vegada que ens trobem
perduts en el seu laberint. Tot això són motius per
tornar a Tabucchi. Somnis de somnis aprofita el to
irreal dels somnis per acostar-se al drama des d’un
punt de vista irònic i, alhora, poètic.

Com converteixes un llibre en un text per ser dit
a escena?
La prosa de Tabucchi és simple, fluïda i això
facilita les coses. En la seva obra l’equívoc o el revés
són recurrents. El somni pertany al revés de les
persones, és el revés de la vigília. En aquest espec-
tacle, la fórmula dramatúrgica ha consistit en

convertir el personatge de Freud en un mestre de
cerimònies que convoca els poetes a somiar. I
articula l’espai segons la seva coneguda trinitat: el
conscient, el preconscient i el subconscient.

T’interessa portar a escena un text narratiu que no
hagi estat escrit per al teatre?
El cert és que mai no ho hem decidit. En Xicu
Masó i jo ho vam fer fa 14 anys amb Sa història des
senyor Sommer, de Patrick Süskind. Es tracta d’una
experiència diferent de quan es munta un text
teatral, t’encares al fet d’haver de canviar el llen-
guatge. El monòleg de Sommer va ser una expe-
riència molt estimulant, tot i que ens va costar
molt trobar la fórmula definitiva. Ara tornem a
adaptar un text no teatral gràcies a l’experiència
positiva que vam tenir amb el text de Süskind; no
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tant pel resultat de l’espectacle.  Quan llegeixo un
text, sigui narratiu o periodístic, part de la meva
atenció se l’imagina teatralitzat. Si m’agrada una
novel·la se’m fa difícil evitar pensar en les seves
possibilitats escèniques. Però no descarto fer
Shakespeare sense tocar ni una línia.

Va ser espontani que fessis el monòleg de Sa
història des senyor Sommer en mallorquí?
Fins llavors havia treballar a Barcelona amb pro-
duccions que no eren meves, per tant, res no
justificava que el meu personatge parlés diferent
de la resta. Amb aquest monòleg no formava part
d’una col·lectivitat amb la qual fos necessària una
sintonia lingüística. I em venia molt de gust: fins
aleshores mai no havia interpretat la meva emoti-
vitat amb el llenguatge amb què vaig aprendre a
reconèixer-la. Quan treballo amb el català de
Catalunya, per més que els anys m’ho fan cada
vegada més fàcil, sempre hi ha un petit traductor
dins meu traslladant els matisos. La manera més
sincera, més directa de visitar la meva intimitat és
el mallorquí.

Creus que fer el monòleg en mallorquí li atorga
un aspecte físic diferent?
Segurament... mai no hi havia pensat. El llenguat-
ge ho transporta tot, probablement també el físic.
Si en Pep Ramis, que és un ballarí mallorquí,
hagués de ballar Sa història des senyor Sommer segur
que ho faria ben diferent de com ho ballaria en
Rafael Amargo.

Darrerament has estrenat en sales de petit for-
mat, que afavoreixen una intimitat. És una inten-
ció?
No penso exclusivament en una sala petita, però
m’agraden. Fer una funció de teatre per a més de
250 persones és antinatural, a partir de la fila 7 no
es perceben els matisos. He estrenat les meves
produccions a la Sala Muntaner, al Capitol i al
desaparegut Artenbrut perquè són les que m’han
rebut. Però mai he descartat treballar en altres
espais. És més, sempre que ho he proposat m’he
trobat les portes tancades. Construir un espectacle
professional a Barcelona des d’una posició inde-
pendent com la nostra és pràcticament impossi-

ble: les normes de suport al teatre són molt exclo-
ents, no contemplen les diverses realitats que
existeixen a la ciutat. Són normes fetes a mida de
les grans empreses, les que s’ocupen del teatre
comercial.  Als dos grans centres públics de pro-
ducció —el Lliure i el Nacional— si sempre
quedes desenfocat als seus retrats de família, ja no
t’avisen quan ve el fotògraf. A Barcelona hi ha
molta gent exclosa del suport públic: actors, direc-
tors, escenògrafs... Molta gent que calla i espera
que algun miracle salvi el teatre d’aquesta situació
tant lamentable. Les condicions amb què treballo
de forma habitual són pràcticament amateurs. Al
teatre hi dedico la major part de la meva vida però,
si n’hagués de viure, estaria ben arreglat. Les
passaria molt magres.

Sembla una contradicció crear un espectacle d’èxit
i que no faci més de dues setmanes al festival
d’estiu de Barcelona, el Grec.
Suposo que et refereixes a El mestre i Margarita, de
Mikhail Bulgakov. És un tema tan trist que gaire-
bé prefereixo no parlar-ne. Quan fas un espectacle
a Barcelona el pitjor que pot passar és que surti bé,
perquè comencen les dificultats. Podem articular
les coordenades d’un projecte, dirigir-lo o inter-
pretar-lo. Però no tenim ni diners per finançar-lo,
ni teatre per exhibir-lo. I sembla que mai sigui el
nostre torn. Veus com al Lliure i al Nacional es van
repetint els mateixos noms any rere any, decenni
rere decenni. Vas a veure els espectacles que hi fan
i penses: què deu ser exactament el que tenen
aquests que no tingui jo? Ja estic avesat a començar
de zero cada vegada que inicio un projecte, però és
una dificultat gegantina trobar un lloc on no
plogui per estrenar. A la ciutat de Barcelona, les
úniques propostes circulen per les sales radical-
ment alternatives: Versus Teatre, la Sala Munta-
ner i un local del barri del Raval que es diu Àrea
Tangent.

Per tant, la posada en marxa de nou de la Sala
Muntaner és una notícia per celebrar.

“

”

Que Lluís Pasqual
dirigeixi al Lliure una
obra del director del
Nacional sobre el
telèfon mòbil em
mareja molt
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Ja ho crec! En el tarannà de la Sala Muntaner hi ha
alguna cosa del caràcter del teatre que es va inte-
rrompre a Barcelona fa cosa de 10 o 15 anys.
D’aquell camí marcat per la carrera brillant del
Teatre Lliure que ens va il·luminar a tots, però que
amb la mort de Fabià Puigserver va perdre la força
i el caràcter de resistència que tenia. Naturalment,
la Muntaner és un cas aïllat i, com diuen al meu
poble, una flor no fa estiu.

Quin record tens del Lliure d’abans?
El compromís, el risc, la llibertat creativa, el llistó
a dalt de tot. El públic anava al Lliure amb la
confiança absoluta que gaudiria de l’espectacle.
Tinc la sensació que fa uns anys algú va dir que tot
el fet fins llavors era arqueologia teatral i que no
servia per res. I ho devia dir amb tanta desespera-
ció que ningú va atrevir-se a qüestionar les premis-
ses de tan lloable certesa. D’aleshores ençà els
escenaris de Barcelona s’han omplert de cocaïnò-
mans, heroïnòmans, pistolers i noies despullades.
Sembla que l’avantguarda consisteix a maltractar
el relat, en abominar la narració, en aniquilar la
poesia. Si el que es porta és la ignorància, fem-ne
la reina de la festa!

Fa poc has presentat a Nova York el teu especta-
cle La casa en obres, sobre Blai Bonet, convidat per
l’Institut Ramon Llull. Has vist teatre allà?
No vaig tenir massa temps. Havíem de fer una sola
funció en la programació de la setmana de cultura
catalana a Nova York. Però m’hi vaig quedar dos
dies més i vaig aconseguir unes entrades per veure
Una lluna per un bord, d’Eugène O’Neill, interpre-
tada per la companyia del teatre Old Vic, de
Londres. Amb Eve Best, Colm Meaney i Kevin
Spacey, director artístic del teatre. En els darrers
temps m’he trobat molt poc motivat per fer d’actor,
fins i tot en les meves pròpies produccions. Però
l’altre dia, a Broadway, crec que se’m va moure
alguna cosa. La qualitat de l’espectacle era super-
lativa i el treball exacte i lluminós de Kevin Spacey
em va fer recuperar les ganes d’interpretar. Em va
fer recordar els millors moments que he passat
com a espectador en una sala de teatre a Barcelona.
Segurament ens hem perdut moltes coses. Tant el
públic com nosaltres, els professionals.

N’has parlat amb Àlex Rigola i Sergi Belbel, di-
rectors respectivament del Lliure i el Nacional?
No. No pas de tot això. No crec que servís de res.
Ells no participen gaire d’aquest punt de vista, fa
molts anys que són part implicada de l’engranatge.
Els deu costar molt veure el panorama des de fora.
Només parlo amb ells per proposar-los alguns
projectes. Però tampoc no serveix de res, perquè
mai els han acceptat. La seva tàctica és: ja et
trucarem... Tanmateix no crec que la causa origi-
nal de la situació que vivim siguin els directors. Ni
de bon tros. Això seria molt fàcil. Es tracta
d’estructures públiques. És l’administració que les
finança la que ha de valorar si la gestió d’aquestes

persones està d’acord amb els seus propòsits so-
cials, polítics i culturals. I, pel que sembla, no hi ha
senyals de descontent.

Quina visió tens del teatre que s’està fent?
Molt pessimista. És molt poc divers: a tot arreu
fan la mateixa obra, es persegueixen els mateixos
objectius. És molt desconcertant. Que Lluís Pas-
qual dirigeixi al Lliure una obra del director del
Nacional sobre el telèfon mòbil em mareja molt.
Hi ha molt teatre de pose. Els espectacles perse-
gueixen seduir el públic de la televisió i per això fan
servir el seu llenguatge. És molt desencoratjador.
És molt possible que el teatre estigui perdent
definitivament la batalla contra el cinema, contra
l’audiovisual. Que d’aquí a 30 o 50 anys el teatre
sigui com l’òpera, que ha passat de popular a
elitista, a representar-se en temples i a poder-se’l
costejar només els escollits. Ara bé, a l’òpera la
salva la música, al teatre no sé què collons el
salvarà! La música és abstracta i traspassa les parets
del temps, la paraula és concreció i és més caduca.

Què passaria si el teatre es fes a espais com el
Liceu?
No ho vull ni pensar. Les entrades caríssimes, ens
haurem de comprar roba feta a mida, els avant-
guardistes del moment fent posades en escena
escatològiques per tal d’escandalitzar el respecta-
ble... Espero no ser-hi.

Com veus el medi televisiu?
Desaprofitat. M’interessa molt però avui no està al
servei del ciutadà. Ni la pública ni molt menys la
privada. És un mitjà sota control. És el gran
instrument del poder. La televisió és una màquina
idiotitzant i malèvola que, enlloc de fomentar la
formació de l’espectador, el converteix en una
massa indistingible que mai espera res més d’allò
que li donen. Passa una mica com al teatre, totes
les sèries són la mateixa, tots els humoristes fan el
mateix humor i sembla que siguis un extraterrestre
si no estàs al cas d’Operación Triunfo, Gran
Hermano o l’últim gol del Barça.

Has fet unes 25 pel·lícules. Quina relació man-
tens amb el cinema?
És el que em ve més de gust. Avui el llenguatge
cinematogràfic està més en sintonia amb l’esperit
de l’època que vivim que no pas el teatre. Tot i que
el cinema que m’agradaria fer, probablement, me
l’hauré de produir jo mateix. Com he fet amb el
teatre. De les pel·lícules que he fet, Fuerte apache,
de Jaume Mateu, és de la que em sento més
satisfet.

La teva posició sembla regida per una gran co-
herència professional.
Valoro molt el temps de vida que em queda i no em
vull avorrir. Com més gran em faig, més exigent
sóc: el teatre que faig m’ha d’ensenyar alguna cosa,
m’ha de fer créixer.
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