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Carles Goñi (Manresa, 1977)
sempre ha tingut clar que volia ser
actor, i aquesta ferma convicció
l’ha resguardat  dels desànims i les
frustracions pròpies d’un ofici tant
il·lusionant i engrescador com de
naturalesa laboral inestable. Però
el que mai no hauria imaginat en
els seus somieigs adolescents és
que un dia protagonitzaria una
obra on el públic el veuria més es-
tona en una pantalla que a l’esce-
nari. La paradoxa és possible grà-
cies a El biògraf, el fins ara darrer
muntatge de la companyia La
Guapa Teatre, que es pot veure a la
Sala Beckett de Barcelona fins al
proper 5 de novembre.

El biògraf parla de Simon, un
escriptor que treballa per Plutarc
Edicions, una empresa que es
dedica a escriure biografies de
personalitats destacades. Cada
autor, però, no pot deixar el pro-
jecte fins que un dels dos mori, i
té a la seva disposició un potent
sistema informàtic que li per-
met seguir el rastre del seu bio-
grafiat, des dels carrers pels quals
passa i els llocs que visita fins als
seus comptes corrents i el correu
electrònic. Estem davant d’una
obra de ciència-ficció?

Pot semblar-ho, però no ho és
tant com aparenta. El text fa una
crítica de la sobreexposició a la
qual ens sotmetem a través d’In-
ternet i les xarxes socials. Som
conscients de l’exhibicionisme a
què ens lliurem, però potser no
tant del destí de les dades que
pots posar al ciberespai. En l’obra,
Simon controla un personatge
molt conegut i poderós, i t’arribes
a qüestionar fins a quin punt sa-
bem qui mana realment al món.

Potser no ens adonem de fins
a quin punt estem controlats?

Recordem, per exemple, la po-
lèmica que es va generar fa un
temps per la intenció de l’Ajunta-
ment de Barcelona de posar cà-
meres al carrer per controlar els ac-
tes incívics. Però aquestes serien
un percentatge menor de les que

ja hi ha, en caixers automàtics, res-
taurants... Pensar que algú té accés
a tots els sistemes de control és de
ciència-ficció, però... qui sap.

Qui no ha vist casa seva al
Google Street View...

Exacte. El món depèn de la
connexió dels aparells a la xarxa
elèctrica i telefònica. L’obra ve a dir
que tots som titelles moguts per no
se sap quines mans.

Les xarxes socials com Face-
book i Twitter són positives?

Jo crec que el problema és la
gestió que se’n faci. Els avenços es-
tan bé sempre que no anul·lin la
individualitat de la persona. Tenim
la possibilitat de comunicar-nos
amb tot el món, però ho fem des de

la soledat d’una habitació. Hi ha
qui suma mil amics al Facebook
però no té ningú amb qui sortir un
dissabte a la nit. Les xarxes no
són dolentes, el perill és deixar les
nostres vides en mans dels altres.

La Guapa ha signat projectes
tan suggerents com Call center
(2007), Sopar de Nadal (2009) i
Genius (2009), i durant l’estada
actual a la Beckett, els dimarts re-
cupera  Opció B. Què significa El
biògraf en la seva trajectòria?

La Guapa som el Marc Angelet,
la Clara Puerto i jo. Sempre treba-
llem a partir d’una idea que pro-
posa el Marc, i la desenvolupem
col·lectivament. Ell pren notes i
crea la dramatúrgia. En aquest
cas, però, ens va presentar el text
d’El biògraf i vam decidir tirar en-
davant el projecte.

No el va espantar la complexi-
tat tecnològica que implica? L’es-
cenari és presidit per dues grans
pantalles semicirculars sobre les
quals es projecten nombroses
imatges i filmacions.

Després de llegir el text el primer
cop vaig necessitar tornar a co-
mençar perquè concebre-ho com
a obra de teatre tenia la seva difi-
cultat. Però jo crec que el grup fa
un salt endavant amb aquesta

obra, que va guanyar un premi
prestigiós, el del Teatre Principal
de Palma de Mallorca, el 2010.

Els assaigs devien ser poc con-
vencionals.

Durant un parell de mesos vam
estar rodant en exteriors, al carrer,
en un hotel, també les imatges de
les web-cam que surten a la pan-
talla... És un projecte que ha re-
querit un equip tècnic extens.
Després, el treball dels actors va ser
relacionar-nos amb les projec-
cions perquè tot funcioni al mil·lí-
metre. No hi pot haver badades
perquè si no tot plegat grinyolaria.

Encara no ha actuat al Kursaal,
però sí al Conservatori, amb So-
par de Nadal, que va merèixer un
dels premis de la Mediterrània. La
participació a la fira els va ajudar
a vendre l’espectacle?

No sabria què dir, sincerament.
Vam tenir la sensació que estàvem
deixats de la mà de Déu. El dia de
l’estrena, paral·lelament a la nos-
tra funció es va programar un acte
oficial de la fira que impedia que
vinguessin la premsa i els progra-
madors a veure’ns. 

Vindrà a Manresa El biògraf?
Em faria molta il·lusió actuar al

Kursaal, però ara per ara no hi ha
cap bolo previst.
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Entrevista Carles Goñi
Actor. La Sala Beckett de Barcelona acull l’obra El biògraf, de la companyia La Guapa Teatre. Entre els intèrprets figura 
el manresà Carles Goñi, conegut pel gran públic pel seu paper del professor Albert Paré a El cor de la ciutat (2006 -07)

«Pots tenir molts amics al Facebook
i ningú amb qui sortir un dissabte»

L’actor manresà Carles Goñi, en un carrer del barri barceloní de Gràcia

T. M. R.

Toni Mata i Riu
MANRESA

«L’obra significa un salt

endavant per a La Guapa,

sobretot pel que representa la

posada en escena tècnica»

«Quan vam actuar a la

Fira Mediterrània amb el

Sopar de Nadal ens vam sentir

deixats de la mà de Déu»

Toni Mata i Riu BARCELONA

retrat d’una
societat de
solitaris

EL BIÒGRAF
Dramatúrgia i direcció: Marc Angelet.

Intèrprets: Borja Espinosa (Simon), Dia-
ne (Clara Puerto), JK Burrows (Carles Go-
ñi) i Zeus (Íñigo Aramburu). � LLOC: Sala
Beckett. Carrer de l’Alegre de Dalt, 55
bis. � DIES: fins al 5 de novembre.
Dimecres, a les 22 h; de dijous a dissabte,
a les 21.30 h; diumenge, a les 18.30 h.
Preu: 18 euros (dimecres, 10 euros).
Venda a taquilla i Tel-entrada.

o és gens habitual entrar
a una sala de teatre i tro-
bar-se a l’escenari dues

grans pantalles on durant més
d’una hora no paren de projectar-
s’hi missatges, fotografies i filma-
cions. I encara menys que un ac-
tor polaritzi l’atenció de l’especta-
dor interactuant gairebé tota l’es-
tona amb les icones que s’inter-
posen entre ell i el públic. Una po-
sada en escena impactant que,
malgrat tot, només seria un sin-
gular castell de focs sinó se sus-
tentés en un text i una proposta
amb cara i ulls. El biògraf apel·la a
la virtualitat de la comunicació
en les societats desenvolupades
per realitzar una interessant re-
flexió sobre el poder i el control de
la informació.

El darrer projecte de La Guapa
Teatre desprèn l’aroma del cèlebre
1984 orwellià amb l’aparell tècnic
del segle XXI. A imatge i sem-
blança del Gran Germà que tot ho
veu i tot ho sap, Plutarc Edicions es
dedica a escriure biografies de
personatges rellevants, i dota els
autors tant de les més sofisticades
i secretes armes tecnològiques
perquè facin un seguiment dels
seus biografiats –coneguts genè-
ricament com a Cèsar per preser-
var-ne l’anonimat– com d’unes
clàusules inquietants: el contracte
és vitalici i només es pot trencar si
escriptor o personatge moren.

Borja Espinosa realitza un es-
plèndid treball en el paper de Si-
mon, un dels autors de Plutarc a
qui se li plantegen dubtes sobre els
límits de la feina. Vestit amb el batí
i enganxat dia i nit al teclat de l’or-
dinador, la seva dissort és la d’una
societat que exorcitza les seves
pors davant de les pantalles. Tot i
algun grinyol argumental, que no
revelem per respecte al futur es-
pectador, El biògraf és una peça
que perdura en la memòria.
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TEATRE CRÍTICA

L’intèrpret manresà es fica a la pell d’un dels personatges més poderosos del món a la Sala Beckett


