
espectacles

A l s  s u a u s  t u r o n s  d e l 
Matarranya, que tant re-
corden el paisatge de la 

Toscana, hi ha un enclavament 
on la cultura resisteix amb vigo-
rós estrèpit. Si entres a Serret Lli-
bres i parles amb el propietari, 
compres un llibre.
 Jordi Llavina ja va escriure una 
magnífica semblança de l’oasi li-
terari que Octavio Serret anima 
amb vigor a Vall-de-roures.
 Si algú pensa que l’agost sus-
pèn el costum i perfecciona la cal-
ma, no coneix Serret. Les setma-
nes de la calor, la seva llibreria es 
converteix en un centre cultural 
per on no paren de desfilar autors. 
El local, d’uns vuit metres qua-
drats, sembla més apropiat per a 
un garatge, però la cultura té mol-
tes maneres d’acomodar-se. Uns 
assisteixen a un auditori per sen-
tir el missatge col·lectiu d’un con-
ferenciant i altres fan cua per par-
lar, un per un, amb el convidat de 
Serret.
 Vaig anar a la llibreria gràcies a 
la complicitat dels editors de Can-
daya, que van publicar el meu lli-
bre sobre el terratrèmol a Xile, 8.8: 
El miedo en el espejo. En moments 
en què els circuits comercials es-
tablerts perillen, els quixots de la 
indústria editorial i els llibreters 
independents recobren impuls en 
l’escala reduïda però imprescindi-

ble de les tertúlies literàries. 
 En el seu excel·lent Poética del ca-
fé, Antoni Martí Monterde demos-
tra que la literatura els deu molt a 
la conversa i als santuaris on fume-
gen tasses aromàtiques. 
 Serret Llibres recupera aques-
ta escala decisiva. El seu èxit és tan 
gran que es percep en l’atmosfe-
ra. El propietari encén l’aire con-
dicionat dues hores abans que ar-
ribin els clients, però són tants que 
allò es converteix en un forn. Men-
trestant, l’autor percep a l’epider-
mis que les coses van bé: el braç se 
li adorm de tant firmar llibres.
 Com al camarot dels germans 
Marx, a Serret Llibres hi cap una 
multitud inversemblant. Impos-
sible saber quants hi entren i 
quants en surten, el cert és que 
tots volen llibres. 
 Vaig acabar amarat de suor. 
«Presentar-se a la teva llibreria 
és un esport extrem», li vaig dir 
a Octavio. «¡Això és una coça a la 
crisi!», va respondre l’amfitrió, 
amb la passió de qui no encapça-
la un negoci sinó una croada. H
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33 Oriol Broggi, el director de La Perla 29, dimecres passat.
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El salt d’Oriol 
Broggi i de 
La Perla
3El director vol que la Biblioteca 
sigui «un teatre de referència» a BCN
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L
a Perla 29 vol fer un salt en-
davant. Ni aquests temps de 
crisi frenen l’ànim d’un 
equip, que comanda Oriol 

Broggi, entusiasta com pocs. El que 
serà el primer any de la seva plena 
ocupació de l’espai de la Biblioteca 
de Catalunya arriba avalat pel su-
port massiu del públic a les seves 
tres últimes grans produccions com 
Luces de bohemia, Incendis (estrenada 
al Romea) i Cyrano de Bergerac. Per ai-
xò Broggi proclama la seva intenció 
que la Biblioteca «es consolidi com 
un teatre de referència a la ciutat». 
Com ho són el Nacional, el Lliure o el 
Romea, per exemple.
 «La Perla se sent forta; encara que 
és veritat que hi ha molt pocs diners 
i gairebé ni et queixes. Però el nostre 
lema és clar: contra la realitat, opti-
misme, imaginació, ficció i teatre», 
sentencia el director, ferm defensor 
de la cultura com «un vehicle crea-
dor de criteri i una cosa de la qual no 
es pot desprendre la societat». 

QÜESTIONAR ESPANYA / La seva contri-
bució particular serà l’aposta per un 
teatre de repertori, amb la reposició 
d’obres com Luces de bohemia, que 
obre la temporada després del seu 
èxit al Grec 2011. «És una obra que va 
omplir des del segon dia. M’interes-
sa a més qüestionar Espanya des del 
seu interior, cosa que representa un 

personatge com Max Estrella i un au-
tor com Valle-Inclán», comenta el di-
rector.
 Al desembre arribarà el torn 
d’una altra obra d’èxit: Natale in Ca-
sa Cupiello. Serà amb un equip pràc-
ticament nou, començant pel can-
vi de Pep Cruz per Boris Ruiz. Al mes 
de març tornarà el triomfal Cyrano 
de Bergerac, abans de la primera edi-
ció del Festival Shakespeare amb el 
suport de La Perla. Finalment, Oriol 
Broggi tancarà la temporada a la Bi-
blioteca de Catalunya amb una no-
va producció que de moment enca-
ra no ha decidit. H

UNA PRODUCTORA TEATRAL DE MODA

J Entre finals d’octubre i 
principis de novembre, Luces de 
bohemia pararà de fer-se a la 
Biblioteca per iniciar la que serà 
la primera gira espanyola de La 
Perla 29, excloent-ne Madrid. 
Seran quatre sessions a 
Pamplona, Logronyo, Vitòria i 
Avilés. A la capital hi tornarà, 
amb la versió castellana de 
Cyrano de Bergerac, que estarà 
al Teatro Valle-Inclán del Centro 
Dramático Nacional del 30 de 
novembre al 6 de gener.
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