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33 D’esquerra a dreta, Mercè Anglès, Anna Güell, Mar Ulldemolins, Clara Segura i Borja Espinosa, el repartiment de l’‘Electra’ dirigida per Oriol Broggi.

DAVID RUANO

TEATRE 3 ESTRENA

Oriol Broggi acosta les llàgrimes 
d’Electra al públic del TNC

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

U
n esvelt xiprer que s’ele-
va al cel en una cantonada 
d’una plaça empedrada. 
La dringadissa de l’aigua 

d’una font. El suau punteig d’una 
guitarra. Unes mans tacades de sang. 
El bany de llàgrimes d’una desolada 
Electra que vaga descalça, com tots 
els personatges, consumida pel do-
lor. Espera el seu exiliat germà Ores-
tes per venjar l’assassinat del seu pa-
re, el rei Agamèmnon, a mans de la 

«No m’agrada ser 
trencador; jo prefereixo 
commoure», diu el 
director barceloní

La Sala Petita es 
converteix en una 
àgora per acollir la 
tragèdia de Sòfocles

seva mare, Clitem-
nestra, i del seu 
amant, Egist. La 
màgia de la simpli-
citat, el que busca 
sempre el director 
Oriol Broggi en les 
seves adaptacions 
dels clàssics, arriba 
ara a la Sala Petita 
del TNC amb aques-
ta obra, la primera 
tragèdia grega que 
coprodueix el tea-
tre públic, junta-
ment amb la com-
panyia Q-Ars Tea-
tre. Una història de 
fa 2.500 anys que 
s’estrena avui i que 
es representarà, 
desposseïda de referències tempo-
rals (el vestuari és contemporani), 
fins al 25 d’abril.
 És la segona incursió de Broggi 
en el magisteri de Sòfocles després 
de la seva aplaudida Antígona de fa 
gairebé quatre anys a la Biblioteca 

sobre les heroïnes gregues (després 
de Les suplicants i Ilíada). Totes tres en-
carnen el cor de dones de Micenes i 
al seu torn donen vida a Crisòtemis 
(la germana d’Electra que no com-
parteix el seu planejat matricidi), 
Clitemnestra i el Preceptor. 
 «L’important per mi és un bon 
text i uns grans actors», subratlla 
Broggi. Per ell no hi ha històries 
d’ahir i d’avui. Només hi ha històri-
es bones i dolentes. I en la d’Electra, 
com la d’Antígona, Hamlet o El rei Le-
ar, altres de les seves exitoses recrea-
cions, es repeteixen els temes trans-
cendentals i eterns: l’amor, la mort, 
les relacions socials, la família, l’odi, 
el poder... «Busco que els sentiments 
surtin a flor de pell». Per aconseguir-
ho fuig de les estridències, del molt 
soroll per no res, dels focs artifici-
als. «M’agrada ser fidel a l’obra, no 
m’agrada trencar res. Si ets molt 
trencador, brutal, al moment cri-
des molt l’atenció però l’efecte s’es-
vaeix; jo prefereixo commoure, que 
arribi a l’estómac de l’espectador i 
s’hi quedi».

COMBAT DIALÈCTIC / A Electra, expli-
ca el director barceloní, s’hi expli-
quen «passions tremendes». Però 
l’obra li interessava especialment 
perquè narra «com una dona trenca 
l’ordre establert pels déus». La ven-
jança, diu, és una excusa que li ser-
veix a Sòfocles per explicar el can-
vi de l’ordre en la societat. «La fi de 
les lleis més sagnants dels déus i el 
salt a les decisions i a la justícia dels 
 mortals; a les bases del que serà la 
 democràcia». 
 La caiguda dels déus –simbolit-
zats en escena per una figura d’es-
tètica ètnica– es produeix després  
d’una hora i mitja d’intens debat 
entre Electra –«una esclava misera-
ble»–, i el cor femení, que intenta 
aplacar la seva ira i li demana que 
oblidi els infortunis del seu llinatge. 
Un combat dialèctic entre la llei divi-
na i la llei humana que el públic viu 
molt de prop perquè Broggi ha tren-
cat l’ordre de la Sala Petita. Per pri-
mer cop, els espectadors envolten 
l’escenari, l’àgora plaça, pels quatre 
costats. Senten el batec d’uns per-
sonatges que esgrimeixen les seves 
raons sense crits ni tremendismes, 
mentre ressonen els delicats acords 
de Marc Serra (que també fa de Píla-
des, amic mut d’Orestes). Després, 
consumada la venjança, és la veu 
trencada de Tom Waits la que apun-
tala la fi dels oracles. La nova era. H

33 Clara Segura i Mar Ulldemolins, a l’obra. 

de Catalunya. I repeteix la protago-
nista, immensa Clara Segura, en 
companyia de Borja Espinosa (Ores-
tes), Mar Ulldemolins i les actrius de 
Q-Arts Teatre Mercè Anglès i Anna 
Güell, de les quals va sorgir la inici-
ativa per completar la seva trilogia 
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J Triomfava a les comèdies fins 
que Oriol Broggi va explotar 
el seu perfil tràgic a Antígona 
després d’haver-la dirigit en 
altres drames com Refugi. Clara 
Segura torna a ficar-se ara en la 
pell d’una altra heroïna grega de 
Sòfocles, Electra, que esgrimeix 
plorosa les seves raons per 
matar l’assassina del seu estimat 
pare, la seva pròpia mare. «M’ha 
costat moltíssim fer aquest 
personatge perquè vull fer-lo 
creïble però no és noble com 
Antígona i és difícil identificar-se 
amb ella», admet l’actriu i recent 
mare. «És un paper molt fosc: 
una filla que no pot perdonar la 
seva mare i viu obcecada en la 
seva venjança», resumeix.

CLARA SEGURA, 
D’ANTÍGONA A 
FILLA VENJATIVA

LA PROTAGONISTA

33 El saxofonista Ravi Coltrane, fill de John Coltrane.

EL PERIÓDICO

n tres minutse

«Abans volien explotar el meu cognom»

ROGER ROCA
BARCELONA

–El 1991 va debutar amb el bateria del 
seu pare, Elvin Jones, però es va ado-
nar que encara no estava preparat. 
–Li vaig dir que no, però va insistir, 
perquè em volia ajudar. I ningú li de-
ia que no dues vegades a Elvin Jones. 

Després de 20 anys de carrera, cinc dis-
cos i el respecte de la professió, el fill de 
John i Alice Coltrane s’ha fet un nom 
propi. Avui (21.00 i 23.00 hores) es  
presenta en quartet al Jamboree.

Ravi Coltrane
Saxofonista

–¿Quan es va sentir preparat?
–El 1998 vaig acceptar gravar un disc 
amb el meu nom. M’ho proposaven 
des que vaig arribar a Nova York, però 
m’hi negava perquè encara no tenia 
res a explicar i les companyies només  
volien explotar el meu cognom.

–Blending times, el seu últim disc, el 
va gravar quan va morir la seva mare, 
Alice Coltrane.
–No tenia grans ambicions. Havia de 
ser un disc més, per trencar amb la 
meva discogràfica. Però va morir la 
meva mare i vaig fer una cosa dife-
rent. La seva mort és segurament el 
moment més important de la meva 
vida. No tinc paraules per descriure’l. 

–¿Gravar-lo el va ajudar?
–L’últim que volia era escriure un pa-

enterrar de John Coltrane?
–S’ha d’esperar l’inesperat. El 2005 
vam publicar una cinta amb Theloni-
ous Monk. Hi ha hores de gravacions 
com aquestes. I crec que cada nota que 
van tocar els músics ha de ser conegu-
da. Com els dibuixos de Picasso. H

rell de melodies horteres per recordar-
la. Per fer-li justícia, hauria d’escriu-
re una simfonia. El veig com un altre 
disc de quartet, i crec que l’anterior 
era millor. Però em va ajudar.

–El 2004 la va convèncer per gravar 
Translinear light després de 26 anys 
retirada. ¿Per què ho va fer?
–La meva mare va deixar d’actuar i 
gravar, però no es va allunyar mai de 
la música. He conegut molta gent que 
volia parlar de John Coltrane, però 
altra gent em preguntava per Alice. 
Vaig voler acostar-la al públic. 

–Ha fet diverses reedicions del seu 
pare, a qui a penes va conèixer. ¿Quan 
es va interessar per la seva música?
–El 1982 el meu germà gran va mo-
rir en un accident. Va ser un xoc ter-

rible, i vaig sentir era un buit que ne-
cessitava omplir. Volia estudiar cine. 
Però vaig començar a escoltar la mú-
sica d’una altra manera. La de John 
Coltrane és molt profunda. 

–¿Queda alguna cosa més per des-


