
QUÈ VAL LA PENA? D’una escena de poc més de dos minuts a una obra sencera de 70 minuts. Gairebé és
l’estrena de l’actor manresà carles algué en l’escriptura teatral i en la direcció. l’obra, minimalista, de sentiments,
poètica, es presenta aquest cap de setmana a la nau ivanow a l’espera de trobar sala per a la pròxima temporada
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Una història d’amor. De dos per-
sonatges que viuen de nit i que
«han tirat la tovallola» però que,
quan es coneixen, es demanen si
seria possible «que la vida fos al-
guna cosa millor. Es plantegen si
val la pena llançar-se a la piscina,
ser valents... o no». L’actor Carles
Algué (Manresa, 1986) debuta
com a dramaturg i com a director
amb Gairebé, una obra poètica, mi-
nimalista i amb rerefons existen-
cial, sorgida el juliol passat de l’O-
brador d’Estiu de la Sala Beckett,
en un curs de dramatúrgia amb
Pau Miró, que es podrà veure
aquest cap de setmana a la Nau
Ivanow de Barcelona.

Gairebé va néixer d’una escena
de 2 o 3 minuts que els mateixos
actors que ara posaran en escena
l’obra, Javier Beltrán i Elisabet Va-
llès,  van presentar en una lectura
dramatitzada. Tots tres van decidir
tirar endavant el projecte i fer
«una obra de teatre completa»,
explica Algué. Sense pressupost,
només confiant-hi. Així, el teatre
els va deixar el local per assajar i
l’estrena, en una única funció, es va
fer el gener passat a la Sala Beckett. 

Ara, la posada en escena a la
Nau Ivanow suposa, segons Algué,
una mena de «prova de foc» tant
per la resposta del públic com per
la dels programadors que hi pu-
guin  assistir. La intenció, a banda
dels  bolos que ja té l’obra, és pro-
var de fer estada en alguna sala
barcelonina la temporada que ve.

Algué, graduat en interpretació

pel Col·legi de Teatre de Barcelo-
na i en Periodisme per la UAB,  ex-
plica que, tot i que fins ara la seva
feina als escenaris ha estat com a

intèrpret, sempre li ha agradat
«crear històries». Tant la dram-
túrgia com la interpretació dema-
nen, subratlla, «una intensa im-
plicació» tot i que en l’escriptura
«sempre hi ha més de tu». Gaire-
bé no és cap text biogràfic tot i que
el manresà reconeix que les per-
sones que el coneguin probable-
ment hi trobaran els seus trets
distintius. L’obra es va anar fent
gran a mesura que evolucionava
pràcticament en paral·lel l’escrip-
tura amb els assajos dels actors. I
de fet, diu Algué, «la versió defini-

tiva la vam acabar dues setmanes
abans de l’estrena». Per a Algué, la
gran basa de l’obra és, senzilla-
ment, la gran «complicitat, la gran
química» que hi ha entre els dos
actors i el text. Perquè Gairebé no
busca  distraccions: «és el text, la
història i els actors. Res més».

La companyia es diu Sense Pa-
drí per dues raons: no hi ha pres-
supost al darrere i malgrat tenir el
suport de Pau Miró, el dramaturg,
finalment, no «va poder supervi-
sar el rodatge del muntatge. Una
conya amb tota la complicitat».

SUSANA PAZ | MANRESA

El manresà Carles Algué porta el seu
primer text dramàtic a la Nau Ivanow

«Gairebé» sorgeix de l’Obrador de la Sala Beckett i l’interpreten Javier Beltrán i Elisabet Vallès

MUNTATGE PER A SET FUNCIONS. Quatre tràilers provi-
nents de Santander, l’anterior aturada de la gira de Grease, el
musical, van fer cap ahir esglaonadament al carrer Carrió de
Manresa per descarregar el material (tècnic, d’escenografia,
de vestuari...) per l’entrada de l’escenari del Kursaal, que
acollirà entre dijous i diumenge set funcions de l’espectacle.
Ahir mateix ja es va començar a muntar l’escenografia, una
tasca que es preveu que acabi avui amb el so i els llums, per
tal que dijous al matí ja es pugui fer un assaig. Dos dels trài-
lers se’n van anar cap a Madrid, i tornaran diumenge per des-
muntar. Els altres dos faran estada al polígon de Bufalvent.



el teatre Kursaal rep quatre
tràilers amb l’escenografia
del musical «Grease»

KURSAAL

Assumpta Pérez MANRESA

sense més
pretensió
que fer riure

NO ET VESTEIXIS PER SOPAR
Direcció: Roger Peña. Repartiment:

Mingo Ràfols, Àngels Bassas, Jordi Díaz,
Mònica Glaenzel, Marta Valverde i Òscar
Kapoya. � DIES: 6 i 7 d’abril. Sala Gran
del teatre Kursaal de Manresa.

na bona estona per riure
amb una comèdia que
embolica els embolics.

Sota la direcció de Roger Peña, va
passar pel teatre Kursaal de Man-
resa, el cap de setmana passat, la
peça de Marc Camoletti No et ves-
teixis per sopar interpretada per
Mingo Ràfols, Àngels Bassas, Jor-
di Díaz, Marta Valverde, Mònica
Glaenzel i Òscar Kapoya. Els as-
sistents a la funció de diumenge a
la tarda destacaven per les ganes
de passar una bona estona rient.

En Bernat (Ràfols) aprofita l’ab-
sència de la Júlia, la seva dona
(Bassas), per organitzar un cap
de setmana apassionat amb la
seva amant (Valverde) i l’arribada
del seu amic de l’ànima Robert
(Díaz) li proporciona una coarta-
da. El que no s’espera és que la Jú-
lia cancel·larà el seu petit viatge, ja
que ella i en Robert són amants. La
confusió entre el nom de l’amant
d’en Bernat i la cuinera contractada
(Glaenzel) donarà peu a una des-
enfrenada successió de disbarats
en què les amants es converteixen
en cuineres, les cuineres en
amants... i les amants en nebodes.

Una comèdia de situació en
què l’eventualitat de portes que s’o-
bren i es tanquen i la progressiva
successió de jocosos fets es con-
verteixen en un esforçat i surrea-
lista enginy dels personatges per
no descobrir les seves furtives
aventures amoroses. El joc dels dis-
barats que s’enginya a No et ves-
teixis per sopar és un gran globus
que es va inflant fins a insospitats
límits resolts per la precipitada
confessió (però al gust de tothom,
aparentment) del personatge in-
terpretat per Díaz, que destaca
pel bon to de comèdia desferma-
da. La resta d’elenc es manté ho-
mogeni i efectiu en una comèdia
sense més pretensió que la de fer
riure. Una pretensió ben resolta i
aconseguida. De la funció de di-
umenge va destacar la caiguda
d’un timbre que va generar les
rialles fora de text de Ràfols i Díaz,
acompanyats pel públic amb més
rialles i aplaudiments. 
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TEATRE CRÍTICA

Javier Beltrán i Elisabet Vallès en un moment del muntatge

ARXIU PERSONAL CLARA ANTÓN

CARLES ALGUÉ
1986. Ha treballat com a actor a

Desig Jam i Catàstrofes. Ha format
part del projecte Companyia K, dirigit
per Lluís Pasqual, al Teatre Lliure; ha
participat en sèries com La Riera i va
treballar a TVM (Catarsi).



L’OBRA

 Cia: Sense Padrí. � Direcció: Carles
Algué. Intèrprets: Javier Beltrán i Elisabet
Vallès; Il·luminació: Arantza Flores; Espai
sonor: Dani Carles; Escenografia: Mònica
Gálvez; Música: Håvard Enstad. � DIES:  12 i
13 a les 21 h; 14 a les 19 h � ADREÇA:
Nau Ivanow (Hondures, 28-30)
� TELÉFON: 93 340 74 68

GAIREBÉ


