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CULTURES 

 NOVETATS ESCÈNIQUES

a indústria teatral es
concentra a Barcelona
i cap allà van autors,
actors i directors d’ar-

reu de Catalunya a la recerca d’u-
na oportunitat. Sis artistes man-
resans són als crèdits de cinc mun-
tatges presents a hores d’ara a la
cartellera: Carles Algué, Ivan Pa-
dilla, Dani Ledesma, Carles Gila-
bert, Pep Garcia-Pascual i Albert
Ruiz s’han fet un lloc als escenaris

de la capital catalana. Saben que
l’ofici és precari i que amb el talent
no n’hi ha prou per subsistir. Són
conscients que en d’aquí a po-
ques setmanes desapareixerà el
seu nom de les graelles de pro-
gramació i hauran de reiniciar el
circuit. Però poden mostrar el que
saben fer. I no és poc.

Carles Algué s’ha emprovat el
vestit de dramaturg i assegura que
li  agrada com li queda. A Gairebé,
que també dirigeix, dos perde-
dors coincideixen en un escenari
tan impersonal com un lavabo
públic on no hi ha mai ningú i ar-
riben a creure que la seva sort pot
canviar. L’espectacle es pot veure

cada dimarts i dimecres al Versus.
Els mateixos dies, però al Gaudí,
Ivan Padilla també suma autoria i
direcció en la versió, ara en caste-
llà, que ha fet de l’Oceà d’Alessan-
dro Baricco. Per si no fos poc,

també és un dels intèrprets del
muntatge, on comparteix fusta
amb Dani Ledesma. El muntatge
es va estrenar fa un any al Versus
i ara torna a la cartellera.

Pep Garcia-Pascual és un em-
prenedor de l’escena, una ment in-
quieta que sempre barrina el pro-
per pas a fer per no quedar-se
aturat. Pep talk fa parada i fonda a
La Seca i en català gairebé un any
després d’estrenar-se en anglès a
Dublín i Nova York. L’actor es fica
a la pell de Pep Guardiola, però
l’hàbitat del santpedorenc no és en
aquest cas la banda d’un camp de
futbol sinó una sala de conferèn-
cies on vol explicar als concurrents

quines són les claus de l’èxit del
gran Barça que va liderar. Carles
Gilabert ha agafat una bona ratxa
i encadena produccions. La dar-
rera és El pes del plom, un thriller
al voltant de la indústria de l’ar-
mament amb vocació de sacsejar
consciències. Albert Ruiz, per la
seva banda, continua sumant es-
pectadors a l’òpera bufa La gran
duquessa de Gerolstein. Música i
comicitat per a una peça que pror-
roga a l’Almeria i que també es veu-
rà aquest mes al Kursaal.

Els sis manresans batallen per
fer-se un nom en un ofici que no
dóna un respir. Són molts a in-
tentar-ho i pocs a aconseguir-ho.
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La cartellera teatral barcelonina aixopluga
cinc obres amb protagonisme manresà
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Carles Algué, Ivan Padilla, Dani Ledesma, Pep Garcia-Pascual, Albert Ruiz i Carles Gilabert figuren en els títols de crèdit
de cinc muntatges que es poden veure durant aquests dies en sengles sales independents de la capital catalana


«Estar sempre a punt d’alguna cosa
sense decidir-se és un desastre»

Entrevista Carles Algué
AUTOR I DIRECTOR DE L’OBRA DE TEATRE «GAIREBÉ»

La singladura de «Gairebé»
suma milles amb l’estada al
Versus Teatre fins a mitjan mes
vinent. El text escrit i dirigit per
Carles Algué (Manresa, 1986),
que va treballar durant tres
anys a Televisió de Manresa,
creix a cada passa que fa des la
idea embrionària parida el
juliol del 2012.

Tot plegat va començar amb
una escena d’un full i mig en un
taller dirigit per Pau Miró a l’O-
brador de la Sala Beckett. Quan va
veure la possibilitat de convertir
aquell exercici en una obra?

Es tractava d’escriure l’escena la
nit d’un dijous per ser  presentada
en una lectura dramatitzada aquell
mateix dissabte a la tarda. Miró va
escollir els actors Javi Beltran i
Elisabet Vallès, a qui jo no conei-
xia. En Javi em va comentar que la
idea podia donar per a alguna
cosa més que una lectura, però va
quedar així. Mesos després, vam
coincidir en un bar de Gràcia i li
vaig demanar com anava de feina.
Em va respondre que estava lliu-
re i vam posar fil a l’agulla.

Va confiar en els mateixos ac-
tors de la lectura?

Per a mi, els actors són molt im-
portant, m’agrada treballar amb
ells i crear un bon ambient. El ge-
ner del 2013 vam presentar l’obra

a l’Obrador de la Beckett i a l’abril
vam representar-la un cap de set-
mana a la Nau Ivanow.

Vostè és molt jove, tenia 25
anys quan va començar aquest
procés, però «Gairebé» és una
peça dura. Un home i una dona es
coneixen en un lavabo públic,
són dos éssers marginals que
han perdut l’hàbit d’estimar i ser
feliços. Què el va motivar a es-
criure sobre aquest argument?

Des de petit que m’agrada di-
buixar, crear personatges, imaginar
històries. Tenia alguns textos que
vaig ensenyar al Pau Miró i em va
aconsellar que no deixés l’escrip-
tura i que m’apuntés al curs que
impartia ell. Aleshores va coinci-
dir que jo estava en un moment vi-
tal de «gairebé» ...

Què vol dir?
Tots tenim etapes a la vida en

que estem «a punt de»... És a dir,

plantejar-se deixar la feina i anar a
fer la volta al món... Deixar la pa-
rella... Tenir fills... I estar en aquest
espai intermedi és un desastre. Si
en comptes d’anar per una vorera
o per l’altra, vas pel mig del carrer,
segur que t’atropella un autobús.
Però vull aclarir que l’obra no és
autobiogràfica.

El tema central és la recerca de
la felicitat?

De manera secundària. L’im-
portant per a mi era explicar la re-
lació, l’amor i la frustració que
senten, el seu intent per fer encai-
xar les peces i, després de creure
que estimar ja no fa per a ells, ado-
nar-se que ho poden intentar.

I això no és donar-se una opor-
tunitat per ser feliços?

Els dos personatges fa temps
que saben que la felicitat no exis-
teix, però és cert que quan es co-
neixen comencen a plantejar-se si
poden tenir una vida millor. Des-
prés de tirar la tovallola, veuen que
potser sí que poden ser feliços.

Va ser una escriptura catàrtica?
Reconec que he après molt de

mi mateix. M’ha agradat molt es-
criure el que sento, i en certa ma-
nera m’ha fet adonar del meu in-
terior més fosc, he, he, he.

No és estrany! Els dos prota-
gonistes són un parell de perde-
dors de campionat.

Hi ha crítics que m’han acon-
sellat que encara sigui més amarg.
És cert que podria haver arriscat

més, però vaig voler actuar amb
precaució. Escric el que sento dins,
i reconec que sóc molt obsessiu,
quan escric, tot el que faig m’hi fa
pensar.

És el seu primer text i, també,
la seva estrena com a director. No
va sentir vertigen?

De fet, els vaig dir a l’Eli i al Javi
que jo mai havia dirigit teatre, que
si volien podíem buscar algú per
fer-ho, però van insistir que fos jo.
Després del pas per la Ivanow,
amb la incorporació del Jacob
Torres en el lloc del Javi, l’obra ha
crescut, el seu personatge ha can-
viat. De fet, tots tres vam anar
construint l’obra i el text no el
vam tenir tancat fins dues setma-
nes abans de l’estrena.

No explicarem el final, és
clar, però no creu que tots els
espectadors volen que acabin
junts?

No tothom. Unes amigues fe-
ministes em van dir que havien vist
l’obra des del punt de vista de la
violència de gènere i consideren
que no han de ser parella perquè
ell és el prototip del maltractador.

Aquesta experiència el farà
decantar-se per ser més autor
que actor?

Sempre voldré interpretar, per-
què m’agrada, però Gairebé m’ha
canviat. D’actors de la meva ge-
neració i amb el meu perfil, però
amb més experiència, n’hi ha
molts. Però poder donar veu al que
sents... Tinc ganes d’escriure. El
món està fet un fàstic, i des de tea-
tre es poden dir moltes coses. Els
ciutadans encara estem massa
adormits i això em neguiteja: men-
gem massa merda.

Veurem l’obra a Manresa?
M’agradaria. Espero que la gent

del Galliner la vingui a veure i tin-
gui l’oportunitat de decidir si pot
anar al Kursaal. 
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TONI MATA I RIU BARCELONA «El món està fet un fàstic

i des del teatre es poden dir

moltes coses. Els ciutadans

encara estem massa adormits»

«Els protagonistes saben

que la felicitatno existeix,

però en conèixer-se pensen

que potser podran estimar»

L’ESPECTACLE

 LLOC: Versus Teatre. C. Castillejos, 179.
Barcelona. � DIES: fins al 14 de maig.
Dimarts i dimecres, a les 20 h. Preu: 20
euros. Venda d’entrades al servei per inter-
net de Tel-entrada i a la pagina web del tea-
tre, www.versusteatre.com. 

GAIREBÉ

Carles Algué viu a Barcelona des de fa cinc anys

ARXIU PARTICULAR

Padilla i Algué han escrit i
dirigeixen els seus projectes,
mentre que Gilabert, Ledesma
i Ruiz són intèrprets

Garcia-Pascual converteix Pep
Guardiola en conferenciant en
un espectacle que abans es va
veure a Dublín i Nova York


