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UN ESCENARI DE PRESTIGI Hi ha sales que donen relleu a la trajectòria d’un actor, com la Beckett, temple del teatre independent a
Barcelona i un espai per on han passat els més grans intèrprets del país. Des d’avui, el manresà Carles Gilabert ja pot lluir aquesta fita en el seu
currículum per la seva participació en una obra que vincula vida privada i compromís social.
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MIREIA ARSO

ELS QUATRE PROTAGONISTES, AHIR, EN LA
PRESENTACIÓ DE L’OBRA Carles Gilabert,
Patricia Garcia, Pau Rosa i Montse Germán. Foto
de grup de tota la companyia Una imatge d’una de
les escenes de l’obra durant els assajos, amb Montse
Germán i l’actor manresà
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Passi, miri i pagui. La quantitat
que cadascú vulgui després d’as-
sistir a la funció. La Sala Beckett de
Barcelona i la nova companyia
teatral Sixto Paz presenten des
d’avui fins al proper 2 de febrer l’o-
bra Si existeix, encara no ho he tro-
bat, amb l’actor manresà Carles Gi-
labert en el repartiment i un pe-
culiar sistema de pagament de
taquilla inversa que pretén im-
plicar l’espectador en el procés
de producció de l’espectacle. Ca-
dascú, a la sortida, aportarà en
concepte d’entrada el que cregui
convenient.

Carles Gilabert està en ratxa i en
els darrers temps ha encadenat di-
verses propostes als escenaris bar-
celonins. Després de participar
en el Grec del 2011 amb un per-
sonatge secundari en el Julieta &
Romeo que va dirigir Marc Martí-
nez, ha trepitjat la fusta del Tanta-
rantana amb 180 graus de cel, la
sorra del parc de l’Estació del
Nord amb Treballs d'amor per-
duts de la companyia Pàrking Sha-
kespeare i la Plataforma I+D de
l’Escola Eòlia amb el muntatge
Paisaje sin casas. Amb el text del
dramaturg anglès Nick Payne que
dirigeix Marilia Samper, Gilabert fa
la seva irrupció en una de les prin-
cipals places fortes de l’autoria
contemporània.

L’intèrpret bagenc es posa a la
pell de George, un acadèmic que
viu obsedit en la redacció d’un lli-
bre que dóna les pistes per a la sal-
vació ecològica del planeta. Dedi-
cat en cos i ànima al compromís
ètic amb la societat, no s’adona que
té abandonada la seva esposa Fio-
na (Montse Germán) i que la seva
filla adolescent Anna (la debu-
tant Patricia Garcia) és assetjada a

l’escola. L’arribada del seu germà
Terry (Pau Roca) capgira la per-
cepció que tots plegats tenen de la
situació a la qual han abocat les se-
ves vides.

«En el meu personatge hi ha dos
eixos que van molt lligats, la vi-
vència personal i familiar i el com-
promís amb la comunitat», va ex-
plicar ahir Gilabert. «George es
preocupa d’això segon, ho predi-
ca i n’és un teòric de primera,
però no veu que no ho porta a la
pràctica amb la seva família», va

afegir, i va apuntar que, «malgrat
tot, la seva posició va evolucio-
nant». Tot i que no és una obra
«pessimista», com va apuntar Ger-
mán, tampoc no es busca un final
feliç convencional. Si existeix, en-
cara no ho he trobat és el text de
debut de Payne, fins fa dues set-
manes en cartell a Broadway, tal
com va indicar Toni Casares, di-
rector de la Sala Beckett.

El muntatge amb què fa el seu
debut la companyia barcelonina
Sixto Paz disposa de Gilabert «des-

prés que el Pau Roca em vingués
a veure a Paisaje sin casas i li agra-
dés com ho feia». La directora
Marilia Samper, amb qui l’actor
manresà ja va coincidir a Treballs
d’amor perdut, va explicar ahir
que «és un text senzill i contem-
porani, que parla de les persones
que té al davant». La responsable
de L'ombra al meu costat (TNC,
2012) va acceptar l’encàrrec «a la
primera», va explicar ahir Roca,
«fins i tot quan li vam dir que no te-
níem pressupost». Samper va ad-
metre que «m’agrada el teatre que
va a l’essència, i aquest projecte
respira aquest esperit».

La crisi i l’augment de l’IVA han
castigat els teatres i les compa-ny-
ies. Toni Casares va definir ahir la
situació de la professió d’actor
com a «alarmant i perillosa». S’im-
posa la recerca de solucions ima-
ginatives –la Sala Flyhard convida
cada espectador a pagar 10 o 15
euros-, i des de Sixto Paz es vol con-
vertir l’assistència a una obra en
una experiència. Per aquest motiu,
fins i tot s’han enginyat un petit tri-
vial perquè el públic parli de l’obra
una estona després de cada sessió.
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Carles Gilabert debuta a la Sala Beckett
El manresà estrena avui «Si existeix, encara no ho he trobat» amb un paper protagonista en un escenari emblemàtic

«Si poses una entrada a 12 euros, els que estan disposats a pagar-
ne 25 només en pagaran 12 i els que només poden arribar a 10 no

vindran». Així va explicar David Costa, productor executiu de Sixto Paz
Produccions, la filosofia que impregna el sistema de taquilla a la inversa
amb el qual el públic pagarà la seva entrada. La companyia vol que cada
espectador decideixi què està disposat a abonar després de gaudir de la
funció. El precedent és The Guarry Men Show, una peça en què va partici-
par Pau Roca. Tot i que Costa va evitar respondre quina va ser la quantitat
mitjana recaptada aleshores, va afirmar que «va estar un euro per sobre
de la mitjana que havíem assolit amb el sistema normal en un altre teatre
en què també es va representar l’espectacle».
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La fórmula de la taquilla a la inversa
L’OBRA

 LLOC: Sala Beckett de Barcelona. 
� DIRECCIÓ: Marilia Samper. � AUTOR: Nick
Payne. � INTÈRPRETS: Carles Gilabert,
Montse Germán, Patricia Garcia i Pau Roca..
� DIES:  fins al 2 de febrer. De dimecres a
dissabte, a les 21.30 h; diumenge, a les
18.30 h. Dissabte 2 de febrer, funció
doble a les 18.30 i les 21.30 h. �
ADREÇA: Carrer de l'Alegre de Dalt, 55.
Barcelona. PREU: cada espectador decideix
el que paga després de la funció.

SI EXISTEIX, ENCARA NO
HO HE TROBAT


