
espectacles 21 DE FEBRER DEL 2012 49DIMARTS

«M’ho plantejo i no veig 
impossible dirigir el TNC»

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

Sòfocles i Shakespeare se citen al Ro-
mea de la mà de Wadji Mouawad, au-
tor canadenc d’origen libanès. Seva 
és la tragèdia contemporània Incen-
dis que Oriol Broggi i la companyia 
La Perla 29 presenten avui amb Ju-
lio Manrique i Clara Segura al cap-
davant de l’elenc. Aquest drama fa-
miliar, que va tenir versió cinemato-
gràfica, forma part d’una tetralogia 
sobre la recerca dels orígens que ha 
fet de Mouawad un dels grans dra-
maturgs d’avui.

–¿Per què Incendis és una obra tan 
elogiada?
–És una gran epopeia. A partir d’una 
història familiar situada a la guer-
ra del Líban, encara que no l’esmen-
ta mai, parla de totes les guerres. Po-
dria ser la dels Balcans o la guerra ci-
vil espanyola. Parla d’amor i odi, de 
la humanitat.

–¿Com se sent davant un projecte 
de tanta envergadura? ¿És el més 
difícil que ha fet mai?
–T’atabales una mica i et poses més 
nerviós del que és habitual. El més 

difícil és controlar aquests nervis. 
L’obra és comparable a Hamlet, El rei 
Lear o Antígona a l’hora de muntar-la. 
Mouawad és un gran autor.

–O sigui que la responsabilitat està a 
la mateixa altura. No pot fallar.
–Si no funciona és per culpa nostra, 
i això fa por. Quan fas Shakespeare 
o Sòfocles ja els coneixes una mica. 
Aquesta és una obra nova.

–Amb Julio Manrique va fer Hamlet i 
amb Clara Segura, Antígona i Elec-
tra. Tenir aquests còmplices ajuda.

–Sense ells, sense aquests dos intèr-
prets, no hauria fet aquesta obra. Pri-
mer vaig tenir la idea de tornar a tre-
ballar amb ells i vam pensar a adap-
tar Una jornada particular [pel·lícula 
d’Ettore Scola]. No va poder ser per 
un tema de drets. Llavors vam trobar 
Incendis i tots vam flipar.

–Defineixi Manrique com a actor.
–El Julio és molt intel·ligent i també 
passional i intuïtiu. És un monstre a 
l’escenari perquè ho domina tot. Es-
tà com un pop enganxat a tot. Va al 
gra i la clava.
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–Torn per a Clara Segura.
–És un altre monstre i té una gran ca-
pacitat per fixar molt aviat el perso-
natge. En el segon assaig li pots de-
manar que es posi a plorar i no pa-
ra. És increïble. Tots dos són molt 
concrets, molt precisos, quan par-
len. Són relativament joves per ser 
tan bons.

–Li ha canviat la cara al Romea, amb 
un escenari circular avançat i una 
grada de públic on hi ha l’escena ha-
bitualment. I no hi falta la sorra de la 
Biblioteca, la seva casa i on podia 
haver fet l’obra.
–Volia fer una cosa diferent al Ro-
mea. Volia modificar les regles. És 
veritat que la podríem haver fet allà, 
on hem assajat, però la Biblioteca no 
té la història de gran espai teatral 
que té el Romea.

–Estrena en un teatre històric, aca-
ba de rebre el Ciutat de Barcelona 
per Luces de bohemia i ha firmat un 
conveni de cessió de la Biblioteca. 
¿És aquest l’any Broggi?
–El premi també ha ajudat al con-
veni. Les coses sempre costen però 
ara estem en un bon moment i sem-
bla que costin menys. Ara podem fer 
una obra fora de la Biblioteca però 
amb el nostre estil de fer les coses.

–S’ha convocat el procés de succes-
sió de Belbel en la direcció artística 
del TNC. ¿Aquest estil de fer les co-
ses tan artesanal és compatible amb 
el gran teatre públic?
–Si hi ha ganes de fer-ho compatible, 
el Nacional és una opció que m’inte-
ressa. M’agrada la idea de servei en el 
teatre, i el Nacional és un gran teatre 
que serveix molt. Al TNC no li aniria 
malament adequar-se a les formes 
de treballar de La Perla. El nostre tea-
tre arriba a partir de la passió que hi 
posem i vol apassionar l’espectador.  
És veritat que el nou director arriba-
rà en un moment difícil per la crisi, 
però això no m’espanta.

–¿La Perla 29 ja pot volar sense Oriol 
Broggi al capdavant de la nau?
–Seria incompatible. També m’il-
lusiona pensar que el projecte de La 
Perla està prou consolidat perquè 
pugui funcionar amb una altra gent. 
Per tant, m’ho plantejo i no veig im-
possible anar al Nacional. Tinc bona 
relació amb l’administració. H

33 Oriol Broggi, la setmana passada al Romea, amb un gran teló de fons de l’escenografia d’‘Incendis’.

FERRAN SENDRA

L’Auditori destitueix Pérez Treviño
3 el consorci justifica la dràstica mesura «per un ús indegut de fons públics»

MARTA CERVERA
BARCELONA 

Les aigües a les institucions musicals 
barcelonines estan molt mogudes. 
En un breu comunicat, l’Auditori 
va informar ahir que havia «rebut la 
renúncia d’Oriol Pérez Treviño com 
a director general», i que el consor-
ci que gestiona l’equipament «l’ha-
via acceptat després de constatar un 
ús indegut de les seves potestats en 
el càrrec pel que fa a l’administració 
de fons públics», i, finalment, que 

«se li havia obert un expedient infor-
matiu». Fonts del consorci que gesti-
ona la sala van apuntar que Treviño 
«havia fet un mal ús de la targeta de 
crèdit, i que per aquest motiu ha per-
dut la confiança de les institucions». 
Pérez Treviño va ser nomenat direc-
tor general el 28 de juliol passat, des-
prés de ser seleccionat pel Departa-
ment de Cultura i l’Ajuntament, i al 
setembre va començar a exercir les 
seves funcions. El primer cop d’efec-
te que va portar a terme va ser abai-

xar-se el sou un 15% respecte al que 
percebia l’anterior responsable de 
l’Auditori, Joan Oller. 

TENSIÓ AL LICEU / Mentrestant, les ten-
sions al Liceu continuen i ara ja peri-
llen les 18 funcions de La bohème. Ini-
cialment la vaga estava prevista úni-
cament per al dia de l’estrena, el 27 
de febrer, però els treballadors van 
presentar ahir una sol·licitud per-
què s’estengui fins al 19 de març. Mi-
nuts després de saber-se aquesta no-
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tícia, Joan Matabosch, director ar-
tístic del coliseu, va dir durant la 
presentació de l’òpera que confia 
«que s’imposi el seny. Mutilar més la 
temporada, suspendre una sola fun-
ció de La bohème, em sembla absurd», 
va insistir.
  La representació d’aquesta po-
pular òpera de Puccini, que ja tenia 
gairebé totes les localitats venudes, 
compta amb quatre repartiments. I 
el tenor mexicà Ramón Vargas, que 
encarna el personatge de Rodolfo en 

la funció inaugural amb la soprano 
Fiorenza Cedolins (Mimì), va desta-
car: «El tancament del Liceu afecta-
rà el seu prestigi. Els problemes eco-
nòmics són globals i La Scala de Milà 
no ha tancat». Tot i aquest clima en-
rarit, el director Víctor Pablo Pérez, 
que portarà la batuta davant l’Or-
questra i Cor del Gran Teatre del Li-
ceu, va voler ressaltar «el gran tre-
ball que han fet els músics durant 
els assajos». 

REBAIXA DE SOU AL PALAU / Per un altre 
costat, el Palau de la Música va anun-
ciar ahir que 21 dels 26 membres del 
Cor de Cambra han acceptat treba-
llar per projectes, amb una reduc-
ció de jornada del 35%. Amb aquesta 
mesura, s’espera aconseguir abaixar 
en un 20% el cost  de la plantilla. H


