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Inaugura la temporada de L’Atlàntida dirigint usuaris del Centre de Salut Mental d’Osona

Oriol Broggi: “Qui ha sortit a un 
escenari, sap que això és especial”

Vic

J.V.

Mentre triomfava al Festi-
val Grec de Barcelona –una 
vegada més– amb la seva 
versió de Luces de bohemia 
de Valle-Inclán, el director 
Oriol Broggi (Barcelona, 
1971) encarava aquest estiu 
un nou repte en la seva car-
rera professional: dirigir un 
grup d’usuaris del Centre 
de Salut Mental d’Osona en 
una obra amb arrels shakes-
perianes que obre el teló de 
L’Atlàntida en la temporada 
2011-2012. 

Com és que un director 
del seu nivell decideix com-
plicar-se la vida amb una 
proposta d’espectacle que 
arriba de Vic, o amb actors 
d’un centre de salut mental?

La gent com nosaltres 
–anava a dir “els artistes”– 
som una mica mercenaris, 
ens costa establir-nos d’una 
forma fixa. Jo ho he aconse-
guit amb La Perla 29, la meva 
companyia, i això és bo. Però 
també és bona la sensació 
que et proposin noves idees. 
Quan et truquen i t’ho expli-
quen, et pot engrescar o no... 
i la veritat és que sempre 
ens engresquem per moltes 
coses. En aquest cas, quan et 
parlen de Vic i de L’Atlànti-
da, amb les connexions que 
tinc aquí, em vaig engrescar. 

“Ens feia una mica de 
por”, ha dit un dels actors. 
Ells tenien temor de sortir a 
l’escenari. I vostè?

La por és necessària per a 
un actor, però dolenta per a 
un director. El director ha de 
mantenir la calma, ha de fer 
d’entrenador... no ens podem 
deixar portar per l’angoixa. 
Has de tenir seguretat en tu 
mateix i pensar que allò et 
sortirà bé. I aquesta confi-
ança ve dels recursos que et 
dóna l’experiència. Saps que 
pots tirar d’aquell espectacle 
que vas fer, d’aquella escena 
que recordes...

Què els ha aportat el tea-
tre, a aquests actors, i què 
té de semblant amb el que 
sent qualsevol que puja a un 
escenari?

Superar la por de sortir a 
l’escena, d’adoptar la per-
sonalitat d’un altre i dei-
xar-te endur cap a un costat 
fosc sense deixar de ser tu 
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El director Oriol Broggi, enmig de la fotografia, dirigint el darrer assaig aquest dijous

Oriol Broggi dirigeix aquest divendres 
a Vic ‘Hamlet en una nit d’estiu’, que 
inaugura la temporada de L’Atlànti-
da. Usuaris del Centre de Salut Men-

tal d’Osona es barrejaran amb actors 
professionals i músics per crear un 
muntatge irrepetible, de la mà d’un 
dels directors més destacats de l’esce-

na catalana actual. Dissabte, L’Atlàn-
tida recordarà els 50 anys de la mort 
de Josep M. de Sagarra amb els seus 
textos dits per Rosa M. Sardà.

mateix... Posar això en pràc-
tica és útil per a ells i per a 
tots. Tothom que ha sortit a 
un escenari sap que té una 
cosa especial i que crea un 
cuquet. 

Ha escollit uns textos de 
Shakespeare, l’essència del 
teatre...

Hem fet una barreja de 
trossos de Hamlet –quan par-
la amb els comediants– i d’El 
somni d’una nit d’estiu –quan 
hi ha també els comediants a 
escena.

Un espectacle irrepetible?
Segurament ho serà. És 

clar que també ho pensava 
quan vaig posar en escena 
Antígona... ho trobàvem una 
bogeria i havíem previst sis 
setmanes, i al final resulta 
que va durar tres anys fent 
tota una gira. Si les coses sur-
ten bé, sempre poden tenir 
més vida. 

D’aquí a poc veurem a 
Torelló el seu últim èxit al 
Grec, Luces de bohemia. Par-
lant de muntatges arriscats, 
també ho era atrevir-se amb 
Valle-Inclán?

Els meus companys pro-
ductors m’ho deien. Jo sem-
pre vaig sostenir que no era 
arriscat, o que era un risc 
relatiu... els bons textos sem-
pre són més fàcils pel que et 
donen, amb els dolents t’has 
d’inventar tu moltes més 
coses. Luces de bohemia ha 
funcionat esplèndidament 

des del primer dia. Podia ser 
un risc per la crítica –fer una 
obra en castellà, per exem-
ple– però també hem superat 
aquesta qüestió. 

Essent en castellà, podrà 
anar a Madrid o altres llocs 
d’Espanya?

Sí, però Lluís Homar tam-
bé està preparant, pel mes 
de gener, l’estrena de Luces 
de bohemia al Teatro María 
Guerrero. Nosaltres treba-
llem per anar-hi el juny que 
ve, en una sala més petita 
que ens ha convidat. També 
serà interessant perquè ens 
vegin programadors espa-
nyols que fins ara ni sabien 
que existíem. A Barcelona, 
ens ha vingut a veure el 
director de l’Instituto Naci-
onal de las Artes Escénicas... 
és gent que fins ara passava 
de nosaltres. 

Hi ha desconeixement res-
pecte al món teatral català?

Espanya ens dóna l’esque-
na en qüestions teatrals, i 
això és molt evident. Tens la 
sensació que els recursos se’n 
van i no tornen, o només tor-
nen els justos. En els grans 
equipaments, sí, però no en 
l’activitat del dia a dia, la que 
fa bullir l’olla del país. Ja els 
va bé que no bulli gaire, jus-
tament... Crec que aquesta 
cultura espanyola centralista 
és curta de mires... n’hi ha 
una altra que no ho és, però 
que tampoc és la que mana. 

No es pot ser gaire curt de 
mires, per entendre Valle-
Inclán...

Exacte, Valle-Inclán és un 
bèstia!

Sostenir companyies inde-
pendents com La Perla 29, la 
seva, és difícil avui?

És una mica insòlit, hi ha 
poques experiències sem-
blants... però crec que també 
hi ha una gran afició a aquest 
tipus de teatre, i quan fem 
coses, ho tenim ple. Ens 
sostenim pel públic, alguns 
ajuts de l’administració i la 
contractació de teatres. Ens 
en sortim... amb dificultats 
per mantenir-ho, però amb 
esperança, i intentem ampli-
ar-ho. Ara bé, s’ha de treba-
llar. 

Tenir una sala estable és 
una aspiració de La Perla?

Estem a punt d’aconseguir 
que la sala de la Biblioteca de 
Catalunya on solem actuar 
sigui la nostra sala estable. 
Qui ho està gestionant és, 
justament, en Xavier Solà, 
exregidor de Vic i ara secre-
tari general de Cultura. Hi ha 
les naturals complicacions: 
primer cal la bona voluntat 
de les parts –que existeix– i 
després, ha de ser tècnica-
ment possible. I econòmi-
cament sostenible, també. 
De fet, nosaltres ens vàrem 
inventar aquest espai, amb la 
complicitat de la Biblioteca 
de Catalunya. 

Carme Cané 
dirigeix Rosa 
Maria Sardà 
en un recital 
de Sagarra

Vic

J.V.

Després de l’estrena de 
la temporada a la Sala 
Ramon Montanyà, l’espai 
més íntim de l’Auditori 
Joaquim Maideu acollirà 
dissabte un recital de 
textos de Josep M. de 
Sagarra, coincidint amb el 
50è aniversari de la mort 
del poeta. L’actriu Rosa 
Maria Sardà donarà veu a 
les paraules de Sagarra en 
un espectacle de poc més 
d’una hora, que mostra la 
gran diversitat de gèneres 
que va conrear: poemes, 
articles periodístics i 
teatre. Un dels moments 
més significatius de 
Sagarra dit per Rosa M. 
Sardà és quan pugen a 
l’escenari Mercè Pons i 
Rosa Vila, les dues actrius 
que fa gairebé 20 anys la 
van acompanyar al Teatre 
Romea de Barcelona en 
una ja clàssica versió de 
L’hostal de la Glòria, que 
recordaran aquest dissab-
te. 

La vigatana Carme Cané 
és la directora de l’espec-
tacle. Col·laboradora habi-
tual de Lluís Pasqual i de 
la mateixa Rosa M. Sardà 
com a ajudant de direcció, 
en aquest cas s’ha posat 
al davant d’un muntatge 
volgudament simple, per 
posar de relleu la parau-
la. Sagarra dit per Rosa 
M. Sardà es va estrenar 
el passat mes de març al 
Teatre Lliure de Gràcia, i 
dissabte es podrà veure a 
Vic a partir de 2/4 de 9 del 
vespre. 

El cap de setmana tea-
tral es completa a L’At-
làntida diumenge, amb 
una proposta per al públic 
familiar, Nubes. Aquesta 
proposta de la companyia 
madrilenya Aracaladanza 
s’inspira en la pintura de 
René Magritte: els actors 
creen imatges a partir 
dels objectes quotidians 
que es troben en els seus 
quadres. Nubes, que es 
representa a partir de 
les 6 de la tarda a la Sala 
Ramon Montanyà, va 
rebre el Premi Nacional 
de Teatro para la Infancia 
y la Juventud de 2010.


