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Erotisme i sensualitat, amor in-
condicional, sexe i luxúria, senti-
ment de venjança... Vuit històries
que apel·len a l’univers semàntic
del desig teixeixen la teranyina
d’una peça teatral nascuda fa un
any de la mà del reconegut dra-
maturg nord-americà Neil LaBu-
te a l’Obrador d’Estiu de la Sala
Beckett de Barcelona i en la qual
participa l’actor bagenc Carles Al-
gué (Manresa, 1986). Desig Jam fa
estada a La Seca-Espai Brossa fins
a final de mes després de donar-se
a conèixer a l’espai Porta 4 de la ca-
pital catalana.

Poder posar el nom de Neil
LaBute al fullet de sala ja és prou
garantia d’èxit?

No ens podem queixar, fins ara
ens està anant bé. Però jo sóc l’ú-
nic dels vuit actors que som a La
Seca que no va fer el curset amb
LaBute. Jo vaig realitzar un curs de
dramatúrgia amb Pau Miró, però
un dels actors del taller de l’autor
nord-americà no va poder conti-
nuar i el vaig substituir.

La proposta és, si més no, sin-
gular: vuit autors i vuit actors.
Com es van aparellar?

Durant el taller que van fer a l’O-
brador de la Beckett, l’estiu passat,
LaBute va ajuntar els vuit autors
que van escriure els seus monòlegs
sobre el desig amb vuit actors. Jo
sóc l’únic que no ha pogut co-
mentar el text amb qui el va es-
criure, el dramaturg danès Niklas
Johansson, però he mantingut el
que ell va escriure. Em vaig incor-
porar al projecte quan Desig Jam
va arribar a Porta 4, on s’hi va es-
tar els divendres durant tres mesos
dins del cicle Breus, on s’hi veuen
muntatges de format reduït.

I d’aquest espai de Gràcia al
Born, amb l’estada fins al 28 de ju-
liol a La Seca-Espai Brossa. 

Hermann Bonnín, el director de
La Seca, ens va venir a veure i va
comentar que la proposta li va
agradar molt. A nosaltres ens va
semblar que li havíem de dir que
no es podia fer pagar el mateix que

en una obra de La Seca perquè De-
sig Jam dura quaranta minuts. Pot
haver-hi gent que, si no sap ben bé
què va a veure, es pugui sorpren-
dre per aquest fet. Per això, si un es-
pectacle habitualment costa 18
euros, aquest nostre en val 14.

De què tracta el seu monòleg?
El concepte de desig és molt am-

pli, i cada dramaturg va fer un
monòleg completament diferent.
El meu tracta d’una persona ho-
mosexual que parla amb el seu
amant sobre la sida. La veritat és
que el muntatge és despullat, dura
poc, però hi ha actors amb una cer-
ta trajectòria, gent com Marta Ba-
yarri, Vanessa Segura i Mireia Gu-
bianas que ho fan molt bé.

L’obra tindrà més recorregut?
És difícil, ja que moure tota la

gent és complicat, cadascú té els
seus projectes. Jo crec que s’ha tret

tot el suc a Desig Jam.
Ara porta una bona ratxa. L’a-

bril va poder estrenar el seu pri-
mer text dramàtic, Gairebé, a la
Nau Ivanow. Aquesta peça ja està
aparcada?

No, no, gens ni mica. Ens estem
movent per poder fer bolos i ja te-
nim algunes actuacions empa-
raulades. El que sí que sabem del
cert és que Javier Beltran no podrà
repetir perquè ha entrat a la jove
companyia que ha format el Tea-
tre Lliure. Properament podrem dir
qui el rellevarà i farà l’obra al cos-
tat d’Elisabet Vallès.

Es podrà veure al teatre Kursaal
de la seva ciutat natal?

M’estranyaria que no fos així,
crec que és una peça ideal per a la
Sala Petita.

Alguna cosa més entre mans?
Estic treballant amb la compa-

nyia The Mamzelles per a l’espec-
tacle Orgia, que es farà al setembre
al Teatre Lliure. Ens coneixem for-
ça, vam estudiar plegats, les con-
sidero molt bones actrius i entre
elles, que també són les intèr-
prets, i jo estem fent la direcció del
muntatge. D’altra banda, també es-
tic preparant, com a actor, una
obra que es farà al setembre a la
Nau Ivanow, signada per tres dra-
maturgs. 

Se sent més a gust en la direc-
ció o en la interpretació?

M’agrada anar saltant d’una
banda a l’altra, i quan no tingui

tants projectes al cap també em re-
trobaré amb l’escriptura. Abans
de cursar teatre vaig estudiar re-
alització i periodisme.

Dos dels projectes que estem
esmentant tenen el seu punt de
partida a la Nau Ivanow. Què pot
trobar l’aficionat al teatre que
vulgui sortir dels circuits con-
vencionals?

La Ivanow és una plataforma.
Darrerament hi ha diverses pro-
postes de petit format que estan
trobant el seu lloc en diferents sa-
les de Barcelona. Fa un any i escaig
vaig anar a l’Argentina per veure
què es feia allà en el camp del tea-
tre. Tot i que no m’hi vaig poder es-
tar tant temps com hauria volgut,
només uns quants mesos, per-
què la inflació és brutal i la vida re-
sulta molt cara, vaig poder veure
que el circuit de teatre alternatiu
funciona molt bé, hi ha coses molt
interessants.

A Barcelona, el teatre argentí té
molta tirada.

Sí, però allà també hi vaig veu-
re obres de gran format que eren
molt dolentes. A l’Argentina hi ha
de tot, com a tot arreu.

A Barcelona han nascut un
grapat de sales petites en els dar-
rers anys, els de la crisi, i s’ha creat
un circuit alternatiu que està ob-
tenint força ressò.

És que ara les condicions dels
grans teatres no sempre són bones.
La gent està abaixant el seu caixet
per poder treballar i s’està treba-
llant molt per plaer, per fer les co-
ses que t’agraden. Espero que d’a-
questa crisi almenys en surti al-
guna cosa positiva.
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Entrevista Carles Algué
Director i actor teatral. Un monòleg de cinc minuts sobre l’amenaça de la sida entre dos amants homosexuals és
l’aportació d’Algué a l’espectacle «Desig Jam», creat a partir de les propostes de vuit autors que interpreten vuit actors

«El teatre alternatiu que es fa a hores
d’ara a Barcelona està funcionant bé»

Toni Mata i Riu
BARCELONA

L’intèrpret manresà s’està fins a final de la setmana vinent a La Seca amb l’obra «Desig Jam»

«Jo em vaig incorporar al

projecte per la baixa d’un dels

actors. Vam fer ‘Desig Jam’

durant tres mesos a Porta 4»

«Actualment també estic

ajudant TheMamzelles en la

direcció d’una obra, ‘Orgia’, que

es farà al setembre al Lliure»

L’ESPECTACLE

 LLOC: La Seca-Espai Brossa. carrer Flas-
saders, 40. Barcelona. � DIES: fins al 28
de juliol. De dimecres a dissabte, 20.30 h;
diumenge, 18.30 h. � PREU: 14 euros (di-
mecres, 10 euros). Venda a taquilles i al
servei Tel-entrada de Catalunya Caixa. 
� DIRECCIÓ: Neil LaBute i Jessie Mills (aju-
dant). � AUTORS: Noemí Carrasco, Marc
Guevara, Marta Solé, Nan Vidal, Alberto
Ramos, Niclas Johansen, Joan Yago i Ju-
mon Erra. � ACTORS: Damià Plensa, Marta
Bayarri, Vanessa Segura, Joan Sureda,
Mireia Gubianas, Carles Algué, Annabel
Castan i Pep Ambròs. www.laseca.cat

DESIG JAM

Jordi Bordas 

UNA BROMA
AMABLE SOBRE
GOOGLE

LOS BECARIOS
Direcció: Shawn Levy. Intèrprets:

Vince Vaughn (Billy), Owen Wilson (Nick),
Rose Byrne (Dana) i Max Minghella
(Graham). Guió: Vince Vaughn i Jared
Stern; basat en un argument de Vince
Vaughn. Estats Units, 2013. Comèdia,
119 minuts. Pantalles: Manresa.

ls personatges centrals
de Los becarios són dos
veterans i experts vene-

dors, Nick i Billy, que es queden
sense feina quan el cap tanca el ne-
goci. El seu futur professional és
més que negre, però sorgeix la
gran oportunitat per redreçar llur
trajectòria professional quan són
escollits com a becaris a Google.
Hauran de superar les proves més
complicades per poder esdeve-
nir uns treballadors d’aquesta in-
fluent empresa.

El film apunta en la primera
meitat tot un seguit de notes sar-
càstiques, però es decanta paula-
tinament cap a la comèdia més
amable i inofensiva. El llargme-
tratge podia haver estat una visió
satírica i crítica del capitalisme
digital que ens aclapara i contro-
la, però acaba sent una broma
propagandística d’aquest món si-
nistre i omnipresent. No es podia
esperar altra cosa d’un producte
signat per Shawn Levy, un artesà
de segona que ha signat els dos tí-
tols d’una franquícia tan poc me-
morable com Noche en el museo.

Els protagonistes –Vince Vaug-
han, també coguionista, i Owen
Wilson– formen una sòlida pare-
lla  còmica que es retroba després
d’haver excel·lit fa vuit anys amb un
títol molt més interessant, De boda
en boda. Les seves competents
interpretacions animen una mica
una funció decididament aiguali-
da que s’allarga innecessàriament
fins a les dues hores de metratge.
Esperem que Los becarios no re-
flecteixi el naixement d’una mo-
lesta tendència en la comèdia de
Hollywood: l’humor com a difusor
de les bondats de les corpora-
cions més dubtoses, i el cinema
transformat, així, en un espot pu-
blicitari capaç de conquerir nous
espais i noves audiències. El treball
de Levy exhibeix unes propietats
cinematogràfiques minses, però
unes connotacions sociològiques
tan evidents com preocupants.
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L’actor manresà Carles Algué treballa aquest juliol a La Seca

ARXIU PARTICULAR


