
O
riol Broggi tenia 14 anys 
quan es va asseure per pri-
mera vegada en una buta-
ca del Teatre Lliure. Els 

seus pares el van portar a veure Al 
vostre gust, de Shakespeare, i, per si 
de cas s’avorria, van agafar un llibre. 
Però aquell adolescent no es va avor-
rir. «Em va semblar molt interes-
sant», recorda avui d’aquella experi-
ència, una de les primeres incursi-
ons al barri de Gràcia de l’avui 
director teatral i fundador de la pro-
ductora d’art escènic La Perla, 29, 
que està al carrer del Torrent d’en Vi-
dalet, 21.
 Les primeres cerveses a les places 
del Sol, de la Llibertat, de la Revolu-
ció, i les primeres pel·lícules en ver-
sió original al cine Verdi van anar 
endinsant el veí de Sarrià en la bo-
hèmia d’un barri, Gràcia, que des 
d’aleshores no ha abandonat mai.
 «Encara que avui dia dormi a 
Sarrià, a Gràcia hi visc, perquè en 
realitat vius allà on passes més 
hores», reflexiona Brog-
gi. Sí que va tenir casa du-
rant nou anys al centre 
de la bohèmia gracienca. 
Va ser al número 29 del car-
rer de la Perla, a l’interior de la 
qual una de les parets de la seva vi-
venda quedava just al costat del ci-
ne Verdi. «Recordo que quan van fer 
Titanic, cada nit el vaixell semblava 
que s’enfonsava a la nostra habita-
ció i ens costava dormir», rememo-
ra. «Però just pel fet d’estar on es-
tava aquell loft, convidava els amics 
que venien al cine a passar per casa 
a prendre una cervesa, i allò ho dis-
frutàvem molt», afegeix.

Barri de menestrals

«En els últims quatre o cinc anys, 
Gràcia s’està fent cada vegada 
més homogènia, menys autènti-
ca. Una llàstima segons la me-
va opinió. Però fins llavors, la 
gràcia de Gràcia havia sigut que 
havia sabut conservar el que va ser, 
un poble de menestralia catalana 
senzilla, un barri obert, d’esquerres, 
amb carrers estrets i incòmodes per 
a la circulació de vehicles». «I com-
paginar-ho amb un lloc per a l’oci, 
amb una gran obertura cosmopoli-
ta no deu ser fàcil, m’imagino, per a 
l’Ajuntament», puntualitza l’actor i 
director teatral, de camí cap al mer-
cat.

Broggi vivia de petit a set minuts del seu futur barri. El teatre va ser de les primeres coses 
que va degustar en aquesta Gràcia que tantes coses li ofereix. És el districte on avui passa la 
majoria del seu temps. Allà treballa, menja i manté una intensa identitat de barri

 És on va moltes vegades a com-
prar un bistec o algun peix per pre-
parar-se a la cuina del local de la fei-
na, una productora i una gestoria, 
tot vinculat al món teatral, amb un 
total d’11 treballadors fixos, on una 
gran taula amb hule de quadros 
blancs i vermells infon un agrada-
ble ambient de convivència i fami-
liaritat. «És que aquí és on passem 
una gran part de les hores del dia», 
raona Broggi.
 «I és fantàstic que el nostre lloc 
de treball estigui també en un bar-
ri que es presta a aquesta familia-
ritat», diu el veí referint-se al tipus 
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Teatre Lliure «Gran teatre independent català»
«AQUEsT És EL sÍMBOL dELs TEATREs PROfEssIONALs dE GRÀCIA. JO VAIG 
VENIR AQUÍ PER PRIMER COP A VEURE ‘AL VOsTRE GUsT’ dE sHAKEsPEARE»,  dIU.

de comerç que Gràcia dispensa. «És 
molt agradable anar a comprar a 
una botiga i que t’assessorin. Per 
exemple, a Discos 100 (carrer d’Es-
corial, número 33), que per a mi és 
una de les millors botigues de músi-
ca d’aquesta ciutat, he sentit alguna 
cosa i si els preguntes què és, t’ho 
expliquen. En saben molt d’allò que 
ofereixen. Em va passar amb els Ca-
bo de San Roque, que no els conei-
xia, però els vaig sentir a la botiga», 
explica. «També és el tracte, molt fa-
miliar, d’aquest tipus de comerç de 
barri el que fa agradable comprar en 
aquestes botigues, o al mercat. Si 
un dia estàs una mica trist, entres al 
mercat i allà el teu estat d’ànim can-
via», detalla.

Vida bohèmia

Vida bohèmia i aquests circuits d’oci 
nocturn –«que van ser tan impor-

tants per a la joventut de la me-
va generació», precisa Brog-
gi–, també tenen a Gràcia un 
element que els fa bullir en-
cara més: el teatre.
  «La tradició teatral 
a Gràcia és gran. Des del 
Cercle Catòlic i el Cercle 
Moral, el Club Elena, els 
Lluïsos de Gràcia, fins al 
teatre la Lleialtat (el Tea-
tre Lliure després), el Te-
atreneu, l’Esbart Lluís Mi-
llet, la sala Violeta, la sala 
Beckett i l’Almeria Teatre i 
encara més...», cita el pro-
ductor teatral. 

 Però,  ¿què li aporta aques-
ta activa vida en escena a una 

comunitat? «A Gràcia, un bar-
ri obrer, d’artesans i  de gent de 

tota la vida, el teatre en locals so-
cials era un lloc de reunió, un fò-

rum de gent més plural, amb ganes 
d’autoqüestionar-se, de buscar res-
postes, perquè el teatre et dóna res-
postes i genera noves preguntes, és 
un lloc d’ebullició, de reflexió. Enca-
ra que no siguin missatges gaire es-
tesos, perquè el teatre no interessa 
a totes les classes socials, però una 
vegada es descobreix, si ensope-
gues amb certes obres, enganxa», 
afirma l’actor i director, convençut 
que «el teatre fa més saludables  bar-
ris com el de Gràcia». «Una ciutat és 
més rica amb vida teatral, perquè és 
un ecosistema en què passen coses 
i on es pot créixer», diu el director de 
les aclamades Incendis i Llums de Bohè-
mia, entre altres obres. H

La Perla, 29 Primera adreça de Broggi a Gràcia
LA UBICACIÓ INICIAL dEL dIRECTOR TEATRAL AL BARRI, UN LOfT EN UNs 
BAIXOs AMB PATI, VA dONAR ORIGEN AL NOM dE LA sEVA PROdUCTORA

Producció teatral El lloc de treball i mitja vida
fINs AL 27 dE GENER, ‘NATALE IN CAsA CUPIELLO’, I dE MARÇ A ABRIL, 
‘CYRANO dE BERGERAC’ Es REPREsENTEN A LA BIBLIOTECA dE CATALUNYA

Abaceria central Compres diàries al barri
«dEIXO sARRIÀ CAdA MATÍ I ACOMPANYO LEs MEVEs fILLEs A L’EsCOLA,  
A GRÀCIA, ON TENIM LA NOsTRA EsTRUCTURA dE BOTIGUEs I MERCAT»

Escorial, 35 «Aquí hi ha de tot, et pots inspirar»
«HI HA MOLTA RELACIÓ ENTRE LA fERRETERIA I EL TEATRE. TENIM UN CAP  
dE MANTENIMENT, PERÒ JO TAMBÉ HI VINC sOVINT A COMPRARt»

un vEí AnOMEnAT...  Oriol Broggi. Actor, director i productor de teatre

«El teatre fa més 
saludables barris 
com el de Gràcia»
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