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PepGuardiola i ‘Tirant loBlanc’

OPINIÓ✒El llibreTirant loBlanc va crear un
heroi ambmolt més enginy que força i
amb l’atractiu de la capacitat retòrica, el
domini de les formes i l’elegància natu-
ral. Al capítol CIX, JoanotMartorell rela-
ta unepisodi que il·lustra enquè consis-
teix ser elegant. El ximplet i mesquí in-
fant Felip, fill del rei de França, s’ena-
mora de Ricomana, infanta de Sicília.
Tirant, que acompanya l’infant, es dedi-
ca a arreglar les ficades de pota del noi.
En unaocasió la infanta proposa a Felip,
que s’ha vestit de brocat roig i d’ermini
per anar a una festa, de fer un tombper
la ciutat. Com que està plovent i hi ha

bassals, Felip pateix pel vestit. La infan-
ta se n’adona: serà tan avar i tanmise-
rable per no poder travessar els bassals
plens de fang per por que se li embruti
la roba? Com sempre, Tirant, amb en-
giny, aconsegueix que Felip passi un
bassal com si tant se li’n donés que la
falda se li embruti de fang.

PepGuardiola té lamenad’elegància
que exigia la infanta Ricomana. No no-
més va ben vestit, sinó que sap anar-hi.
I s’hi diverteix. Per això sempre que pot
s’està dret sota la pluja, al rectangle de
gespa, amb un dels seus vestits impe-
cables, tan xop i tan desimbolt com el

Tirant. Aixoplugar-se perquè no se li
mulli l’americana d’Armani mentre els
seus jugadors rellisquen per la gespa
seria ser tanmesquí com l’infant Felip i
el seu temor denou ric. Guardiola haop-
tat per una elegància més propera a la
d’un alt executiu de Nova York que a la
d’un publicitari o un arquitecte de Bar-
celona. És unaopció clàssica, però noes
queda amitges. Vesteix realment bé. I
el més important és que tant se li’n dó-
na. No va, com tants nuvis i tants vene-
dors, escanyat per la corbata i encarca-
rat pel vestit. És comsi hagués après de
petit a vestir-se bé, comels nens angle-

sos de bona família, que se sabenmou-
re ben vestits perquè de petits jugaven
a futbol vestits de jaqué. És fantàstic
veure l’elegància ambquèaixeca les bo-
les que de vegades li van als peus. Crec
que no és un temamenor. Aquest país
nostre té grans artistes i gransmetges,
i poca cosamés. Potser seriamillor que
haguéssim arribat a l’excel·lència en ci-
ència i en tecnologia abans que en fut-
bol. Però ja que el que femmillor de tot
és això, tambéés fantàstic que, escopi-
nades dels jugadors a part, els herois
del nostre futbol siguin tan elegants
comel nostre gran heroi literari.
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No és una bogeria obrir un teatre?
Sí.Si t’hoplantegesabans,nohofas.
Ésunsacrifici:dosanysde feina, in-
vertirmolt i guanyar quatre rals.
En els últimsmesos han obert di-
verses sales a Barcelona, per què?
Barcelona té moltes companyies,
peròpotserhihapocsespaisque fa-
cin de cultiu. Nosaltres estàvem
cansats de tenir produccions al cap
idetota la feinadaquehasde ferper
col·locarunaproducció ique li inte-
ressés algú, i vam decidir invertir
aquest esforç per crear un espai.
Dieu que naixeu amb la filosofia
del Lliure de Gràcia als anys 70.
Pera lamevageneracióhihaviados
teatres importants: la companyia
Flotats i el Lliure, i van donar uns
fruits perquè tenien una continuï-
tat. Jo he perseguit això, tot i que el
cooperativisme no està demoda.
És viable l’Atrium sense ajudes?
La sala, no, però tenim un estudi i
unaproductora.Nodepenemd’aju-
des públiques, però faran que això
vagimilloropitjor.Sinoensarriben
no tancarem, però patirem.e

RiscAtocardeldesaparegut ‘music-
hall’ Scala Barcelona (Consell de
Cent, 435) avui obre un petit teatre
amb una programació singular:
francòfila i existencialista.

“Si no ens arriben
ajudes públiques
no tancarem,
però patirem”

L’ALTA LITERATURAAL TEATRE

Tolstoi no em fa por

Sartre, Tolstoi, Ibsen. Sona molt
gruixut, però que no us espantin.
Els teatres recorrenal teatred’ide-
es en plena crisi de valors, i els di-
rectors s’esforcen a trencar el tò-
pic queno són comercials.

tiva que se li va desfermar a Oriol
Broggien llegirLamortd’IvanÍlitx:
això ho ha de llegir tothom. I ho va
posar en escena. “És una obra que
enprincipiésdura, fosca idifícil, al-
ta literatura, però justament les co-
ses bones sempre agraden a la per-
sonamenys docta. A la gentmenys
cultivada els agradamés Sòfocles i
Tolstoiqueunatelenovel·la,perquè
notenenprejudicis”, defensaBrog-
gi. Per això dilluns estrenaran a la
BibliotecadeCatalunyaaquestano-
vel·ladeTolstoi i tancaranlatempo-
rada amb un Valle-Inclán. I, a més
amés, està convençut que seran els
èxits de la temporada.

Però l’eufòria dels directors no
potamagarunarealitat:hihaautors
que no són, d’entrada, digeribles.
“No té tant a veure amb la qualitat
literària sinó amb el valor canònic
delsautors.OscarWilde,Shakespe-
are iBernardShawsónalta literatu-
ra, comSartre,peròhihaautorsque
no han entrat en el cànon de popu-
laritat i no saps per què”, defensa
Toni Casares, director de la Sala
Beckett.Potserperaixòaquestsau-

tors “despenjats” acaben reclosos
en sales petites, d’aforament limi-
tat, cosaquecontribueixaaccentu-
ar la idead’elitisme,quannoneces-
sàriament és una regla de tres. “És
que simplement hi ha un tipus
d’obres que demanen un espaimés
íntim”, assenyalaCasares.Ellhavia
apostatperrecuperarunJamesJo-
ye,Exiliats, però a última hora se li
hanresistit elsdretsd’autor ihaha-
gutdecanviar els cromosde la tem-
porada:unJoyceperunIbsenigual-
ment poc popular,El petit Eyolf.

Vendrenoés pecat

Trobar el públic idoni per encaixar
aquests clàssics és un repte. Oriol
Broggi acaba de dirigir un parell de
comèdies italianes iunHamlet i ara
el desig és que aquest públic mas-
siu es quedi també amb les propos-
tes d’autor. “L’hem encertat acos-
tantelsclàssicsaunpúblicampli, al
públic li ha agradat aquest espai ar-
tesanal, estrany, de la biblioteca.
Crecque japodemaspiraraunami-
ca més de públic”, diu Broggi. La
Perla ha posat a la venda abona-
mentsdetemporadaperenllaminir
els fans icadadimecreshanorganit-
zat taules rodones. La Sala Atrium
farà la guerra per internet. El màr-
queting és crucial. “Jo sóc produc-
tor i,per tant,hedeconjuntarelque
jo vull fer ambel públic que vull. La
taquillaésun70%delsmeus ingres-
sos, per això he d’anar provant
d’obrir-me a nous públics i fidelit-
zar els altres”, exposa Broggi.e

LAURA SERRA

BARCELONA. Obrir un teatre, amb
els tempsque corren, és unaopera-
ció tan arriscada com invertir en
deutepúblicgrec,però inaugurar-lo
amb una adaptació deHuis clos (A
porta tancada) de Jean-Paul Sartre
jaésgairebésuïcida. “D’entradapot
espantar, en som conscients, però
hemagafat l’autor que ens venia de
gust i hem pensat que la forma de
fer-lo faria que fos més popular.
L’espectacle és poc filosòfic i molt
vital, hem intentat no quedar-nos
atrapatsal text”,diueldirectorde la
nova Sala Atrium, RaimonMolins.
Un dels seus propòsits teatrals és,
precisament, fer entenedor aquest
text que considera extraordinari
senseescatimar-liniungramdepo-
esia. Té la mateixa passió divulga-

Oriol Broggi reposa Lamort d’Ivan Ílitx, de Lev Tolstoi, convençut que serà un dels grans
èxits de la temporada a la Biblioteca de Catalunya. ROS RIBAS

Els teatres intenten atreure el gran públic a obres d’alta volada intel·lectual

Anna Alarcón aHuis clos, de
Sartre, que inaugura l’Atrium.

Prejudicis
OriolBroggi:
“A lagent li
agradamés
Sòfocles
iTolstoique la
telenovel·la”


