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 –Suposo que no devia dubtar ni un 
instant quan li van plantejar ser el 
Willy Loman de Mort d’un viatjant.
–Em tiro de cap davant de qualse-
vol proposta que em faci Mario [Gas, 
el director] i més amb un text com 
aquest.

–¿Per què és una obra de culte?
–Està molt ben escrita i es defen-
sa sola, com passa amb tots els tex-
tos firmats per un bon drama-
turg, i a més amb fortuna. Des-
criu situacions típiques de la 
segona meitat del segle XX que 
tots reconeixem immediatament. 
 
–De la segona meitat del segle XX i 
d’aquest crític inici del XXI, ¿oi?
–Crec que sí. La vida de bastanta 
gent seguirà sent molt de temps 
com la de Willy Loman. Però ens 
comencem  a desenganyar de mi-
ca en mica del somni del consumis-
me. Ara veiem que tot era mentida. 
 
–¿Mort d’un viatjant és, per tant, una 
obra política?
–Ho és perquè en el temps en què es 
va estrenar [el 1949] atacava direc-
tament el sistema de valors ameri-
cà. Ara, abans de començar la fun-
ció, es passa un documental de l’èpo-
ca, de la casa Chevrolet, en què es 
diu que els Estats Units són com un 
exèrcit que s’aixeca cada dia per gua-
nyar noves batalles, no d’una guer-
ra, sinó del benestar i del progrés. 
 
–¿Tenia referències de les versions 
d’aquest drama d’Arthur Miller?
–L’havia llegit en anglès i havia 
vist fa set o vuit anys la versió amb 
Dustin Hoffman i John Malkovich. 
 
–¿L’ha repassat ara?
No. Em fa por. Tinc la sensació que 
he pogut afusellar alguna cosa 
del que vaig veure aleshores. Dus-
tin Hoffman té una tipologia simi-
lar a la meva, i fàcilment se’m podi-
en enganxar coses del seu treball. 
 
–Defineixi aquell Willy Loman que 
personifica el final del somni ame-
ricà.
–És algú que creu en el mite que sor-
tim del no-res i que, mitjançant sort, 
contactes i estar al lloc oportú, es pot 
arribar on sigui. Té la fixació del seu 
origen humil i vol que els seus fills 
arribin molt amunt. La seva gran 
capacitat d’autoengany, d’ingenu-
ïtat, el fa il·lusionar-se per tot. Dar-
rere dels seus ideals i somnis perd la 
seva vida i l’amor de la seva família. 
 
–A l’estrena del 1949 dirigida per Elia 

El debut a la Sala Fabià 
Puigserver del Lliure de 
Jordi Boixaderas no podía 
ser más brillant: l’obra 
cabdal d’Arthur Miller. 
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Jordi Boixaderas Actor R ESTRENA AVUI ‘MORT D’UN VIATJANT’ AL LLIURE

ACTOR DE DALT A BAIX   3 nASCuT A SABADELL EL 1959  3 SuMA SET OBRES A LES ORDRES DE MARIO gAS.

«El teatre sempre té un factor 
imponderable que no domines»

JOAN CORTADELLAS

Kazan, Lee J. Cobb va ser Willy Lo-
man. A Espanya, per exemple, el pa-
per l’han fet Carlos Lemos, José Luis 
López Vázquez i José Sacristán. 
¿Imposen aquests antecedents?
–Sempre intento ignorar-ho. El que 
m’ha donat el passaport per atrevir-
me a fer-ho és la sensació que jo en-
tenia els mecanismes del personat-
ge. Quan vaig llegir el text ja em vaig 
adonar que un paper com aquest és 
un somni per a qualsevol actor.

–¿S’havia enfrontat abans a un per-
sonatge d’aquestes dimensions?
–D’aquest nivell, només el Iago 

d’Otel·lo [1994] per quantitat de text 
i pes específic i complexitat en una 
funció. És un treball minuciós, de 
matisos, contradiccions i paradoxes. 
 
–¿Com ha intervingut Mario gas en 
aquest treball tan minuciós?
–Mario posa molta cura en els seus re-
partiments; se’ls pensa molt. I una ve-
gada t’ha escollit, deixa que li donis 
coses. Et marca unes direccions, uns 
objectius llunyans, cap on has d’en-
caminar-te. Et deixa fer sol el recorre-
gut i, alhora, neteja tot el que sobra. 

–Ell i Sergi Belbel són dos directors 

«Willy Loman, el 
personatge, perd la 
seva vida i l’amor de 
la seva família darrere 
d’ideals i somnis»

molt presents en la seva carrera.
–Des de La ronda [1986], crec que és 
el meu setè muntatge al seu costat. 
La comunicació resulta molt fàcil. I 
amb Sergi, també dec estar per aquí. 
Són els que més han apostat per mi. 
En el teatre actual es funciona molt 
per equips, amb un nucli conegut i 
amb incorporacions esporàdiques. 
 
–Teatre, televisió, doblatge... ¿On si-
tua les seves prioritats?
–El teatre i el doblatge al mateix 
nivell, i al darrere, la resta. Són 
els meus mons, casa meva, on em 
sento còmode, on m’he format i 
he après, on realment disfruto. 
 
–¿Segueix tenint el pessigolleig dels 
seus inicis davant d’una estrena?
–Això no se’n va mai, tot i que amb 
el temps ho afrontes d’una altra ma-
nera. Però sempre penses que no si-
gui per culpa teva que la cosa no fun-

cioni, a tenir la màxima concentra-
ció, que és molt difícil en el teatre. 
Perquè és un esforç titànic. I no hi 
ha una raó especial perquè les funci-
ons surtin bé o malament. El teatre 
sempre té un factor imponderable 
que no domines.

–¿Acostuma a estar atent a les valo-
racions que es fan del seu treball?
–Escolto a tothom. Pots saber que 
has tirat el treball endavant de for-
ma honesta i esforçada. Que tens un 
nivell tècnic, perquè ets professio-
nal, però la resta són aspectes impos-
sibles de dominar des de l’escenari. 
Quin efecte produiràs, com es rebrà, 
si arribarà o no. Te’n formes una opi-
nió amb el que et diuen la família, 
els amics, els veïns, els que es comu-
niquen amb tu per internet, i els crí-
tics, és clar. A cadascun li dónes un 
coeficient diferent en la composició 
general.

–¿Tant el preocupa l’opinió dels es-
pectadors?
–Sense públic no té cap sentit el que 
fem. Pots creure que ofereixes una 
cosa que està molt bé, però si no ar-
riba no té cap sentit. El teatre està 
pensat perquè arribi a l’espectador. 
 
–¿Des de l’escenari nota les seves 
reaccions durant una funció?
–Tens una antena especial que per-
cep la resposta del públic i que, amb 
intuïció, et guia cap on has d’anar o 
no has d’anar. Per exemple, si toca 
anar més ràpid o no. H

«Poso el teatre i el 
doblatge al mateix 
nivell. Són els meus 
mons, casa meva, i 
on realment disfruto»


