
Un nas colossal, estrastofèric!
Una nàpia de dimensions esfe-
reïdores, una taula estesa per a un
banquet opípar, una tarima per a
professors caminaires. Un apèn-
dix infinit, arma contundent al
rostre adherida. Un vaixell vent
en popa a tota vela. Un tram-
polí de salts impossibles,
gegant de carn i ossos aja-
gut per a la migdiada. Un
nas tan famós com el seu
propietari, el valent i
afligit Cyrano, espa-

datxí imbatible, cor enamoradís,
ànima lliure que vaga errant pels
esculls de l’arrogància i flirteja ab-
sort amb el desesper de l’amor no
correspost. No és Pinotxo: el seu
nas no s’eixampla ni recula segons
el balanceig de la veritat i l’en-
gany, però carrega a les seves es-
patlles una feixuga mentida, el si-
lenci dolorós de l’estimada que

tant l’admira i gens el desitja. Cy-
rano lluita amb el ferro tallant al
camp de batalla i amb la parau-
la feridora en la guerra de la quo-
tidianitat. Tant destre es mostra
amb l’esgrima davant l’incaut
adversari com enginyós amb el
vers i la rima. Sempre i quan, ai
las!, no creui la mirada amb la dol-
ça, l’encisadora, la bella Rosaura.

Aleshores, acomplexat, em-
petitit i capcot, es bat en

retirada.
La gira del Cyra-

no de Bergerac per
Catalunya fa pa-
rada aquest di-
umenge a Igua-
lada amb l’e-
quip artístic
que va triom-
far l’estiu pas-
sat a la Bi-
blioteca de

Catalunya. Punt
de partida on
tornarà al març
després de fer

fortuna a Madrid i enamorar les
platees del país –Manresa, 16 i 17
de febrer)– amb un triangle tant
pervers com alliçonado: Cyrano
perd el nord per la seva cosina Ro-
saura, però ella només té ulls pel
jove Cristià, qui la festeja i la cor-
respon. Col·leccionista d’ene-
mics ultratjats, l’intractable amo
del nas de sorprenent factura
cau rendit davant la bellesa, tant
inabastable com tramposa.

El text que va escriure Ed-
mond Rostand a final del segle
XIX va assolir gran popularitat ci-
nematogràfica de la mà del Cy-
rano que va compondre l’actor
francès Gerard Depardieu. En
clau catalana, la interpretació de
Josep Maria Flotats fa tres dèca-
des va marcar una fita del teare
nostrat. Fins al punt que, qualse-
vol intent posterior d’intentar
conquerir l’escena amb aquesta
obra obligava a un esforç titànic.
Calia algú com Oriol Broggi i la
productora La Perla 29, estadants
del magnífic espai de la Bibliote-
ca de Catalunya, per convertir el
repte en un èxit aclaprador.

El Cyrano de Bergerac reivin-
dica el poder del talent com a

arma de seducció. La tra-
ducció que Xavier Bru de

Sala va realitzar per a la
posada en escena de

Flotats és de nou el

magnífic suport amb el que s’ex-
pressen els personatges, entre
els quals el manresà Jordi Figue-
ras. L’elogi de la paraula i del
pensament crític que desprèn la
peça es contraposa a l’efimeritat
de la bellesa juvenil, dels encants
físic que es marceixen amb el
pas dels anys. La resolució ines-
perada de l’amor del Cyrano és un
cant a la vigència universal del ta-
lent i l’enginy, de les armes que la
ment, i no pas el cos, disposa per
ensorrar els murs més alts. I, per
si tot plegat no fos prou al·licient
per pagar una entrada, amb la in-
terpretació de Pere Arquillué n’hi
ha més que suficient per no per-
dre’s aquest Cyrano.

TONI MATA I RIU | MANRESA

EL CEL DE JOJO
Dissabte, a les 17.30 h. La pro-

gramació d’Imagina’t depara per a
demà a la tarda una funció de l’es-
pectacle El cel de jojo, de la com-

panyia Inspira Teatre. La proposta,
adreçada a nenes i nens de 5 a 10
anys, es basa en els titelles i la mú-
sica per parlar del cicle vital amb les
seves transformacions i les pèrdues
que tota persona experimenta. La
protagonista de l’espectacle és la
Joana, una noia que mira al cel i es
pregunta on és la seva àvia, a qui fa
dies que no veu. Manresa (teatre
Conservatori). Entrades a 8 eu-
ros (6 euros amb el carnet d’Ima-
gina’t). A la venda als teatres
Kursaal i Conservatori, al telèfon
93 872 36 36 i a la web
www.kursaal.cat.

GNAPPOS
Dissabte, a les 23.30 h. El trio

format per  David Muñoz Gnappos
(guitarra i veu), Jordi Franco Franky
(baix) i Pere Foved (bateria) presen-
tarà les excel·lències del darrer disc,
el quart de la seva trajectòria, Hap-
pines, Vol. I, a la Font del Balç. Un àl-
bum que fa gala de l’eclecticisme de
la proposta d’un grup que transita
per espais com el jazz, el blues, el
rock i pop. Aquesta condició hetero-
gènia és una virtut que els permet
actuar en festivals diversos. Cas-
serres (La Font del Balç, tocant a
Gironella). Entrada lliure.

LA HISTÒRIA DEL ZOO
Fins al 17 de febrer. L’actor ba-

genc Lluís Barrera interpreta junta-
ment amb Oliver Albert l’obra La
historia del zoo, a la Sala Àtrium de
Barcelona. Escrita per un dramaturg
de la talla del nord-americà Edward
Albee (Qui té por de Virginia Wo-

olf?), la peça planteja la història de
dos personatges, Peter i Jerry, im-
mersos en els dubtes i les incerte-
ses d’uns temps en que la confiança
i la seguretat que haurien de pro-
porcionar les institucions està en
entredit. Una època que també
qüestiona l’autosuficiència de l’indi-
vidu i que veu com floreixen iniciati-
ves col·lectives que enforteixen el
teixit social. L’obra es pot veure fins
el 17 de febrer, de dimecres a dis-
sabte, a les 21 h, i els diumenges, a
les 19 h. Barcelona (Sala Àtrium,
carrer del Consell de Cent, 435).
Entrades a 19 euros.







MÉS PROPOSTES

Pere Arquillué broda el paper de Cyrano en la producció de La Perla29 que va triomfar
l’any passat a la Biblioteca i que diumenge arriba a Igualada en el marc de la gira catalana


La mesura del talent
Cyrano de Bergerac
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d’Entrada Escena

Hi ha poques veritats tan
inqüestionables ara ma-

teix en el teatre català com la
capacitat d’Oriol Broggi per con-
vertir en or tot el que toca. L’e-
xemple més recent és Incendis,
un text de més de tres hores de
durada que des del Romea i en
la gira per Catalunya ha fet em-
mudir amb la seva tensa histò-
ria milers d’espectadors. Luces
de bohemia, Natale in casa Cu-
piello, Electra, Hamlet i El rei
Lear, entre altres títols de la
seva extensa trajectòria com a
director, han convertit Broggi
en un referent de la posada en
escena dels grans clàssics de la
dramatúrgia universal. Amb Cy-
rano de Bergerac, el barceloní
brinda un treball excel·lent que
el 16 de març tornarà a la Bi-
blioteca de Catalunya.
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L’encert repetit
d’Oriol Broggi

L’ESPECTACLE

Teatre Municipal l’Ateneu. Carrer de Sant
Pau, 9. Igualada. Dia: diumenge, a les 19
h. Preu: 20 euros. Venda a taquilles.
Direcció: Oriol Broggi. Interpretació: Pere
Arquillué, Marta Betriu, Bernat Quintana,
Ramon Vila, Jordi Figueras, Isaac Morera,
Babou Cham, Pau Vinyals, Andrea Portella i
Emma Arquillué.

Cyrano de Bergerac

Pere Arquillué compon un Cyrano a l’altura del personatge
que fa trenta anys va immortalitzar Flotats
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