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Text de pep muñoz

VAIG VENIR AQUÍ PER ESTAR BOIG 



DEL TEMPS QUE VAIG PASSEJAR AL COSTAT DE ROBERT WALSER 
Aquest espectacle que us presentem és la història de la meva aventura vital pel món durant uns anys concrets de la meva existència i també la història de l'aventura 

de tirar endavant un projecte artístic sobre Robert Walser. D'això va l'obra.

Es tracta d'una fantasia autobiogràfica; tot el que s'explica no ha passat exactament de la manera com s'explica però tot podria haver passat exactament així. Els fets 

'reals" i els fets 'imaginats" conviuen en el nostre dia a dia. A vegades , diferenciar-los no és una tasca tan fàcil, i potser ni tan sols necessària. 

Robert Walser va escriure força i de tot, el seu sentit de l'humor, la seva capacitat d'observació a vegades asèptica, a vegades apassionada i a vegades irada ens 

mostra un ésser humà d'una gran sensibilitat. La seva rebel·lia tranquil·la i la seva obra en ocasions ambigua, fosca, gairebé mística ens suggereix un personatge 

d'una complexitat i d'un poder d'atracció increïbles. 

Va viure els últims 27 anys de la seva vida en sanatoris mentals, diagnosticat amb esquizofrènia però sobretot fruit de la seva voluntat de quedar-s'hi. A La pregunta: 

Per què no escriu vostè més? Ell responia que estava allà ( al sanatori ) per estar boig i no per escriure... 

Les seves llargues passejades esquitxades de fets atzarosos i d'altres d'improbables quedaran per sempre més immortalitzades en la seva literatura i malgrat la seva 

intenció de desaparèixer, de fer-se un amb l'entorn, a mi, i crec que a alguns altres, ens han proporcionat un cert alleujament en molts moments de la nostra vida. 

Aquest espectacle és també una mostra del meu agraïment cap a ell i la seva obra i una intenció de donar altaveu i forma escènica a uns quants fantasmes que 

alguns compartim amb l'autor suís. 

Pep Muñoz 



QUÈ ÉS "VAIG VENIR AQUÍ PER ESTAR BOIG" I COM HEM ARRIBAT FINS AQUÍ 

Vaig conèixer el Pep fa molt de temps. Durant els anys, hem treballat en varis muntatges i sempre ens ha agradat treballar junts. 

Quan el Pep em va comentar la seva vinculació amb Walser, els seus desitjos de crear una pel·lícula, dels quals ja n'havia tingut noticies, dels seus escrits i de les 

seves vivències, jo li vaig comentar com, amb el pas del temps i dels muntatges, cada cop em divertia més dirigir. És per això que hem creat aquest projecte. 

El que havia de ser una pel·lícula sobre La passejada de Robert Walser, ha acabat sent un monòleg que parla sobre de la seva experiència vital (real o no tan real) i 

del projecte artístic de Walser que tant l'ha acompanyat en aquests últims anys. 

El procés ha estat molt artesanal, amb el gran atractiu que és un text personal i autobiogràfic, i això el fa únic i exclusiu. Ell ha escrit i reescrit el monòleg mentre 

que, paral·lelament, entre els dos anàvem construint la dramatúrgia per acabar posant-lo a dalt de l'escenari. 

El Pep m'ha obert les portes de les seves experiències, pensaments, vivències, records, i tot, bellament exposat, li hem donat forma teatral. És un homenatge a 

Walser, però a la vegada és com obrir la motxilla d'un viatger i veure què hi porta. I com a bossa de viatge, totes les coses que hi trobem formen part un collage que 

ens aproxima i ens revela tot un món únic, personal i intransferible. 

Santi Monreal 



El protagonista d'aquesta història és un actor que ha trobat finalment un

bon començament per un peça teatral basada en el seu admirat poeta

Robert Walser en la que està treballant. Abans d'explicar-nos gaire més

sobre aquesta peça, viatjarem amb ell a Nova York, Miami i Barcelona per

recordar alguns episodis que l'han marcat i que d'alguna manera l'han

conduit fins on es troba ara mateix. L'acompanyarem a través

d’esdeveniments històrics i personals, alguns viscuts i altres

sobreviscuts...I tornarem al començament per veure com acaba l'obra -o

com comença-.

Sinopsi



El. matí ens descobreix el protagonista a la ciutat

de Nova York. Inicia el seu ambiciós projecte sobre

la pel•lícula de Robert Walser mentre ho

compagina amb feines i càstings i com la

desesperació i el desconcert i una certa lucidesa

l'acompanyen en el seu dia a dia.

La tarda ens situa el protagonista a la ciutat de

Miami. Ens explica que s'ha desviat del projecte de

Walser i que unes visions estranyes el tenen

preocupat. A Miami continua anant a càstings, un

d'aquests es transforma en un malson del qual

aconsegueix despertar gràcies a alguns fragments

de l'obra de Walser.

La nit ens porta a la tornada del protagonista a la

ciutat de Barcelona, on a més de preparar-se

l’enèsim càsting, es trobarà amb la persona que el

va fer descobrir l'autor suís. Al final del dia trobarà

finalment la inspiració per

començar ( i acabar ) el projecte sobre Walser.

Sinopsi



PER QUÈ AQUEST ESPECTACLE? 
PER QUÈ ROBERT WALSER? 
Perquè aquest espectacle ens pot fer descobrir o redescobrir un autor amb un univers propi que molta

gent desconeix i que sorprèn per la seva aparent senzillesa però que alhora desborda una sensibilitat

capaç de combinar els sentiments més elevats amb la quotidianitat més banal i absurda. A l'obra a

més, hi apareixen fragments d'obres del propi Walser.

Perquè en temps convulsos tendim a buscar herois i heroïnes, salva pàtries i xarlatans i un personatge

com Walser proposa una mirada profunda sense proselitismes, radicalment lliure, incòmode pels que

busquen respostes i veritats absolutes i punyent pels que creuen saber de què va tot plegat.

Perquè en aquesta obra s'exposen problemàtiques que no per habituals deixen de ser d'una

importància cabdal en la nostra societat d'avui; El nostre protagonista, al igual que Walser, s'enfronta a

l'éxit i al fracàs, al progrés, als desequilibris emocionals i mentals, a la seva posició davant les

injustícies socials i a la por a la desaparició i a la mort.

Perquè és el primer espectacle que aquests professionals desenvolupen junts però és per altra banda

la unió d'un Ilarg i variat cúmul d'experiències de tots els seus integrants a nivell individual.

Perquè el text que serveix de suport principal per l'espectacle, neix duna llibertat inqüestionable i és

específic, sincer i allunyat de clixés, beu de diverses fonts buscant una veu pròpia capaç de traslladar a

l'escenari unes experiències concretes i de comunicar-les de la manera més nítida possible.



QUINS LLENGUATGES UTILITZEM 
PER DUR LA PROPOSTA A DALT DE L'ESCENARI? 

Es tracta duna proposta que parteix d'un text fet de textos. Entre aquests textos n'hi ha també del propi

Walser. És un collage que ha pres la forma dramatúrgica d'una aventura, d'una recerca i d'un

descobriment. Una capsa de sorpreses. Unes nines russes on cada una guarda dins seu una part que

no ha explicat l'anterior. Per traslladar aquesta història a l’escenari, utilitzem una estructura en forma

de cub. Aquest únic element escenogràfic és capaç de transformar-se i de contenir en ell mateix les

sorpreses que la història necessita. Les parets del cub les utilitzem entre d'altres coses, com a pantalla

on projectar imatges i il·luminació, ja que una part de la proposta utilitza el llenguatge audiovisual com

a mitjà narratiu.

La dramatúrgia de l'espectacle juga principalment amb tres elements; el text, l'espai sonor i visual i

certs components propis del teatre físic i d'objectes. La suma d'aquests elements conforma aquesta

proposta inequívocament personal, on diversos mons estètics i temàtics orbiten uns al voltant deis

altres.
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Llicenciat per l'Institut del Teatre. Amplia la formació a la Sala Beckett, on fa Dramatúrgia.

Treballa la Commedia dell'Arte a Pisa i a Venècia. Fa teatre, cinema i televisió amb regularitat i

el veiem en pel•lícules com Vorvik i Raval, Raval... de Toni Verdaguer.

Durant els anys 2005 i 2010 treballa al TNC amb Rafel Duran i Pep Pla, al Teatre Lliure amb

Jordi Mesalles i també al Versus Teatre o al Tantarantana en muntatges de Juan Carlos Martel o

Jordi Frades. Participa en sèries com Ventdelplá o La Señora.

El 2010 es trasllada a Nova York, on participa en produccions teatrals off Broadway i fa cinema (

Little Galicia d' Alber Ponte ) i publicitat. Després de viure uns anys a Miami i de combinar el

treball actoral amb el de la gestió cultural, torna a Catalunya on viu i treballa actualment.

Llicenciat per l'Institut del Teatre de Barcelona. Ha realitzat cursos amb Ricardo Bartís,

Fernando Piernas, Cesc Gay, Javier Daulte i Pawel Rouba entre d'altres.

Ha treballat al Teatre Nacional de Catalunya amb Dissabte, diumenge i dilluns i Primera

Plana a les ordres de Sergi Belbel i al Cafè de la marina dirigida per Rafel Duran; És

membre de La Cia. Parking Shakespeare. Ha actuat a les pel•lícules Diario de una

ninfómana, myway y No matarás i a sèries com El cor de la ciutat, La Señora, La Riera, El

secreto de Puente Viejo.

Com a Director a escrit i dirigit els seus propis textos Idiota a la fase final, Urgencias

históricas i la Gloriosa conquesta del pol sud. També ha dirigit l'espectacle de comèdia

de l'art M'agraden les fruites del bosc i Quatre dones i el sol.
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