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Oriol Broggi tenia dotze anys 
quan Josep Maria Flotats va fer 
Cyrano de Bergerac a Barcelona.  
Pere Arquillué en tenia setze. Tots 
dos la vam veure i van quedat 
impactats per aquella manera de 
treballar el text, la interpretació. 
Una cosa molt diferent del que es 
feia aleshores, ens recorda 
Arquillué. Broggi, de fet, situa la 
peça d’Edmond Rostand 
interpretada per Flotats al costat 
de l’Al vostre gust de Lluís Pasqual 
i La tempestat de Peter Brook. Tres 
obres de formació i que, potser, 
resumeixen les línies mestres del 
seu teatre.

Broggi, però, no entenia una cosa 
del Cyrano de Flotats: la 
pompositat. I d’aquí que l’obra que 
veurem a la Biblioteca no tingui res 
a veure amb la que va veure al 
Poliorama el 1985. “La fem més 
propera. El vers alexandrí, que hem 
respectat, et pot portar a la 
pompostitat. Però a la Biblioteca no 
pots liar-te gaire, has de ser auster 
en els mitjans”, remarca Broggi. A 
més, tot sigui dit, el Cyrano sembla 
fet per a l’espai del Raval, amb el 
terra de sorra, una profunditat 
escènica brutal, telons vermells i 
blancs, i volta gòtica. 

El dia que vam anar a veure un 
assaig, vam quedar encisat per la 
proposta de Broggi. I això que no 
som dels fans irredempts. Xavier 
Bru de Sala, a primera fila, 
controlava la seva traducció amb 
petits apunts brillants. No és fàcil 
fer al 2012 una obra en alexandrins 
estrenada el 1897 i ambientada 
en ple segle XVII. Broggi 
respecta el temps, 
però ha “esporgat” 
un 20% del text 
amb l’ajuda 
d’Arquillué, 
que va ser el 
primer que es 
va asseure 
davant l’obra 
tot buscant els 
matisos del seu 
personatge.

Un home, Cyrano, que 
té, diguéssim, un ‘petit’ 
defecte: un nas enorme. Ja al 
primer acte, li exigeix a Babou que 
li digui per què li mira el nas. El 
públic que vagi a la Biblioteca, 
serà el primer que repararà, el 
nassot d’Arquillué. Ell mateix ens 
diu que li preocupava molt, 
l’apèndix nassal. “És una gran 
màscara i necessitàvem fer creure 

que era de debò. Perquè si no, 
hauria de fer de clown i no vull fer 
de clown”, apunta l’actor, que 
deixa clar que el seu Cyrano va 
més enllà de la comèdia. Hem de 
mirar, doncs, per sobre del nas. 

Broggi veu el nas del seu 
protagonista  com una metàfora. 

“És un paio extraordinari, 
simpàtic, meravellós, un 

poeta, però té un 
problema: el nas. 

Un problema que 
és alhora la 
simplificació 
dels problemes 
que té a la seva 
ànima”. El 
director deixa 

clar que avui dia 
Cyrano podria 

anar al cirurgià 
plàstic i resoldre el 

maldecap físic fàcilment. “Si 
tens una pena a dintre, però, costa 
molt de treure”, afegeix.  I el 
Cyrano d’Arquillué va per aquí. 
Com diu l’actor, “és arran de 
terra”. 
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Aquest home és algú més que un nas ganxut i llarg com un bec de voltor.

 
Cap de setmana al 

ressuscitat Noves Escenes 

Obertes (NEO), tot i que, tot sigui 

dit, molta novetat no hi havia per 

Montjuïc. Només una miqueta. 

Potser el suficient per demostrar 

que la republiqueta del teatre 

necessita alguna cosa més que 

posades en escena de tresillo, 

sorreta, llençols i el tema de 

Radiohead de torn. I per deixar 

clar que hi ha un públic que vol 

altres estímuls.

 
Aquest senador destraler, 

sàtrapa i melancòlic, tenia 

ganes de veure les últimes 

creacions de Roger Bernat i de 

loscorderos.sc. També volia veure 

els Playground, ja que alguns 

membres il·lustres d’aquesta 

cambra me n’havien llençat  

inqüestionables elogis, del seu 

Insomni, potser l’únic xou, ehem, 

on la llengua utilitzada era la 

mateixa que la del títol. 

 
L’espectacle de Roger 

Bernat segueix en la seva 

línia mandrosa habitual dels 

últims anys. Va ser divertit, 

l’experiment de votar tota mena 

de coses durant dues hores, 

organitzar-se amb el públic, etc. 

Però avui ja ni recordo què vaig 

votar i per què. En canvi, d’El cel 

dels tristos, de loscorderos.sc, 

tinc al cap la imatge final, del 

millor que he vist en un escenari 

en els darrers mesos. Teatre físic, 

ben cantat i ben pensat, tot i que 

amb certs problemes de ritme. 

 
En abandonar Montjuïc, em 

feia una pregunta: amb la 

mort del Radicals i el renaixement 

del NEO, hem guanyat alguna 

cosa? I crec que la resposta és... 

no. El Lliure ha perdut el pols amb 

la contemporaneïtat, les noves 

tendències, la joventut, que ha 

cedit sense escarafalls al Mercat 

de les Flors. El públic ha perdut el 

contacte amb el món exterior, 

perquè no ha vingut ningú de fora i 

molts dels xous del NEO els 

podíem haver vist a Temporada 

Alta, o els podrem veure a l’Antic 

Teatre. I el pitjor és que aquest 

festival imprescindible (diguis 

NEO o Radicals), continuarà 

penjant d’un fil... Els joves han 

d’alçar la veu. –Andreu Gomila

Brutus
Els moderns

Per què em mires el nas?
Pere Arquillué assumeix el repte de fer de Cyrano de Bergerac a la 
Biblioteca de Catalunya. L’Andreu Gomila ensuma l’èxit
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