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CULTURES

 NOVETATS ESCÈNIQUES

Una peixera rodona plena de
bales interroga l’espectador des
del vestíbul de la Sala Beckett. Tant
inesperat attrezzo remet a l’espec-
tacle que es representa actual-
ment a la sala gracienca, El pes del
plom, amb la indústria armamen-
tística en el punt de mira. Però
també a una dada esfereïdora:
cada any es fabriquen tants pro-
jectils que en toquen dos a cada ha-
bitant del planeta. El muntatge es-
crit i dirigit per Aleix Fauró i Isis
Martín té un elenc format per Isak
Férriz, Marina Fita, Patrícia Bargalló
i Carles Gilabert (Manresa, 1970).

Un venedor d’armes i la seva
parella. Una periodista i el seu
home. Des de quin punt de vista
s’expliquen les seves vides en-
creuades?

La primera escriptura dels au-
tors presentava el venedor com un
desgraciat. Però en Pablo Ley, que
és com un padrí per a la gent de la
companyia La Virgueria, els va fer
veure que potser allò no era inte-
ressant. I van canviar d’estratè-
gia, fent visibles els posiciona-
ments dels dos bàndols.

Vostè es fica a la pell d’aquest re-
presentant de la indústria de l’ar-
mament. Com l’implica un paper
d’aquestes característiques?

Aquest tema m’interessa des
de fa molts anys. No vaig anar a la
mili, em vaig fer objector de cons-
ciència. No crec que els exèrcits re-
solguin res. Ja s’està veient a l’O-
rient Pròxim, per exemple, o ara a
Ucraïna. El problema és que no hi
ha voluntat política per arreglar res.

Les armes surten d’estats com
Espanya i la ciutadania tampoc
surt al carrer a manifestar-se.

La sang no ens esquitxa, és cert,
però ens hauria d’esquitxar la
consciència.

Com es presenta, doncs, al ve-
nedor d’armes?

El meu personatge descol·loca
bastant. En la primera redacció del
text, a l’entrevista que fa a una
periodista a l’inici de l’obra se’l
mostrava com un cretí. Però ara el
públic veu un home que té uns va-
lors molt clars, algú que ha estudiat
economia i filosofia i que pren
decisions després de reflexionar-
les a fons. Ell creu que les armes
són necessàries per defensar-se.

Sigui com sigui, és un venedor
d’armes. Mala gent, per tant.

El públic pot sentir-se dividit
perquè aquest venedor també pa-
teix quan algú l’amenaça amb una

escopeta. Hi ha qui pot pensar
que aquest home s’equivoca fent
la feina que fa, però és un ésser
humà amb sentiments, que estima
la seva dona i vol tenir un fill.

Quina és la filosofia de la com-
panyia La Virgueria?

Els seus muntatges mostren un
compromís amb la societat, volen
fer reflexionar sense alliçonar, i
això m’interessa. La primera ve-
gada que vaig col·laborar amb la
companyia va ser a Paisaje sin ca-
sas, on hi ha tres quinquis que vi-
uen a l’extraradi de Barcelona en
els anys durs de l’heroïna. A 180 º
de cel vam tractar la reinserció
dels presos a la societat. 

Fa uns mesos va protagonitzar
«Woyzeck», de la companyia Par-
king Shakespeare, i va rebre molt
bones crítiques. Sent que està
en un bon moment?

Estic molt content, darrerament
he pogut fer personatges que em
fan créixer com a actor, però eco-
nòmicament és tot molt precari.
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Entrevista Carles Gilabert
Actor. Bons o dolents, o ni una cosa ni l’altra? En aquest dilema se sustenta l’obra de teatre
«El pes del plom», que planteja des de l’escenari de la Sala Beckett l’ètica del lucratiu negoci
de la venda d’armes. L’intèrpret manresà encarna un traficant que justifica la seva feina

«Les guerres d’altres haurien
d’esquitxar-nos la consciència»

Carles Gilabert, al costat de l’actriu Marina Fita, en una escena d’«El pes del plom»

SALA BECKETT

L’intèrpret manresà és un venedor d’armes que defensa la idoneïtat
de la seva feina a l’obra «El pes del plom», que es pot veure a la Beckett


L’ESPECTACLE

 LLOC: Sala Beckett. C. Alegre de Dalt, 55
bis. Barcelona. � DIES: fins a l’11 de maig.
De dimecres a dissabte, 21.30 h; diumenge,
18.30 h. Preu: 18 euros. Venda a la pàgina
web www.salabeckett.com.

EL PES DEL PLOMEntrevista

TONI MATA I RIU | BARCELONA 

L’adaptació que Ivan Padilla va
realitzar de la novel·la Oceà, de l’es-
criptor italià Alessandro Baricco,
torna a la cartellera barcelonina,
canviant el Versus pel seu germà
Gaudí. El muntatge ideat per l’au-
tor manresà, que també n’és un
dels intèrprets juntament, entre
d’altres, amb el també fill de la ca-
pital bagenca Dani Ledesma, crea
una mirada poètica a la història
d’un home que arriba a una po-
blació costanera on diversos indi-
vidus semblen cercar quelcom al
seu interior, amb set de venjança.

Padilla ha traduït al castellà la
versió catalana que es va estrenar

l’any passat mantenint una vo-
luntat profundament estètica en la
concepció de l’espectacle. Una
escenografia suggeridora em-
marca una peça, de la jove com-
panyia Retret Teatre, que ha me-
rescut novament la confiança d’un
teatre barceloní per fer-hi estada
durant les properes cinc setmanes.

T. M. R. | MANRESA

L’adaptació de l’«Oceà» de
Baricco feta per Ivan Padilla
s’instal·la al teatre Gaudí

Pep Garcia-Pascual se’n va anar
ben lluny, ben lluny, ben lluny
per donar vida a Pep talk, un títol
que crea un joc de paraules amb
l’expressió anglesa homòni-
ma –que es pot traduir per arenga,
discurs motivacional– i que dóna
nom a un espectacle que fusiona
l’impossible: teatre i futbol. Des-
prés d’estrenar a Dublín el juny de
l’any passat i ensenyar l’obra a
Nova York dos mesos després, el
muntatge s’ha instal·lat a La Seca
de Barcelona per intentar con-
vèncer fans d’una i altra passió que
la relació és possible.

Pep talk és la posada en escena
d’un imaginari discurs en què Pep

Guardiola exposa el seu ideari per
aconseguir l’èxit. Escrit per Albert
Ramos, i dirigit per Iban Beltran,
amb la manresana Sílvia Sanfeliu
d’ajudant, el muntatge relaciona al-
gunes virtuts del poble català com
el treball i l’esforç amb les claus de
l’èxit del Barça dels catorze títols li-
derat pel santpedorenc.

T.M.R. | BARCELONA

Pep Garcia-Pascual porta la
seva disfressa de Guardiola
a La Seca-Espai Brossa

Molts nens el coneixen com el
protagonista masculí de les obres
del Jan i la Júlia que es representen
en diferents ocasions al llarg de
l’any al Kursaal. Però Albert Ruiz
mostra una faceta ben diferent a La
gran duquessa de Gerolstein, que
després d’obtenir bones crítiques
al Gaudí ara prorroga a l’Almeria
Teatre, en ple barri de Gràcia.

L’espectacle es basa en l’òpera
bufa escrita per Jacques Offen-
bach on s’explica que una dama
d’alta alcúrnia munta una guerra
perquè s’avorreix. Concebuda com
una  sàtira antimilitarista, la peça
que ha muntat la Companyia Bra-

tislava és una divertida reflexió
sobre la maldat dels qui fan anar
les persones al seu aire per satis-
fer els seus anhels. La direcció es-
cènica de Víctor Álvaro i la musi-
cal de Ferran Martínez Palou li-
deren un projecte que s’ha fet un
lloc en l’oferta de musicals de pe-
tit format de la capital catalana.

T. M. R. | MANRESA

Albert Ruiz prorroga estada
a l’Almeria amb una òpera
bufa de Jacques Offenbach

L’ESPECTACLE

 LLOC: La Seca-Espai Brossa. c. Flassa-
ders, 40. Barcelona. � DIES: fins a l’11 de
maig. De dimecres a dissabte, 20.30 h; diu-
menge, 18.30 h. Preu: 15 euros (dc, 12 eu.).
Venda a www.laseca.cat i taquilla del teatre
(93 310 13 64).

PEP TALK

L’ESPECTACLE

 LLOC: Teatre Gaudí. c. Sant Antoni Maria
Claret, 120. Barcelona. � DIES: del 29 d’a-
bril al 28 de maig. Dimarts i dimecres, a les
20 h. Preu: 20 euros. Venda a Ticketmaster i
www.teatregaudibarcelona.com.

OCÉANO

L’ESPECTACLE

 LLOC: Almeria Teatre. c. Sant Lluís, 64.
Barcelona. � DIES: fins al 18 de maig. Dis-
sabte, 22 h; diumenge, 20 h (excepte 3 i 4
de maig). Preu: 20 euros. Descomptes i ven-
da d’entrades a www.almeriateatre.com.

LA GRAN DUQUESSA DE GEROLSTEIN


