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Oriol Broggi
“Rostand fa
del nas la
mostra
visible de la
imperfecció”,
diu Broggi

L’empremta d’altres
Cyranos al teatre,
el cinema i l’òpera

Josep Maria Flotats
El 1985 es representava al Teatre
Poliorama la versió del clàssic diri-
gida per Maurizio Scaparro. Flo-
tats era Cyrano, Rosa Cadafalch
interpretava Rosaura i Ramon Ma-
daula el jove Cristià.

De nou al teatreLa Perla 29 adapta el clàssic Cyra-
no de Bergerac del 23 de maig al 22
de juliol a la Biblioteca de Catalu-
nya. Oriol Broggi assumeix el repte
del text d’Edmond Rostand des-
prés de l’èxit d’Incendis.

trobat l’actualitat en el caràcter de
Rosaura, l’amor impossible de Cy-
rano: “Són dos personatges amb una
actitud rebel que avui existeix en al-
tres formes”, assegura.

Les parets de pedra de la Biblio-
teca Nacional de Catalunya “es con-
verteixen en cada lloc pretèrit que
exigeix l’obra”, explicava Broggi. La
sorra, de nou, és el decorat d’un
muntatge que ha crescut de “mane-
ra artesanal i agradable, fent del te-
atre més que un espai físic”, agraeix
Arquillué. Cyrano de Bergerac és,
en definitiva, un home virtuós que
veu en un tret tan banal com un nas
gros els límits al seu amor. Una con-
tradicció pròpia de la condició hu-
mana, que arriba a l’espectador amb
els versos esmolats de Rostand.e

PAU DACHS

BARCELONA. Torna a Barcelona el
nas més imponent del teatre uni-
versal: Cyrano de Bergerac. El text
que Edmond Rostand va estrenar al
Théâtre de la Renaissance el 1897 ha
estat adaptat per La Perla 29 i arri-
ba aquest dimecres a la Biblioteca
de Catalunya. Un nou repte per a la
companyia i per al seu director, Ori-
ol Broggi, després d’aconseguir
l’èxit de la temporada teatral al Te-
atre Romea amb Incendis, del liba-
nès Wajdi Mouawad.

El retorn d’aquest poeta heroic
arriba 28 anys després que Josep
Maria Flotats l’encarnés al Teatre
Poliorama i deixés “una forta em-
premta que ha marcat el teatre ca-
talà en els últims 25 anys”, segons
Broggi. Aquest cop Pere Arquillué
és l’encarregat d’interpretar un per-
sonatge “molt ampli” que li ha supo-
sat “un repte i una il·lusió molt im-
portants”. Tot i el llistó de Flotats,
Broggi s’ha vist seduït per un Cyra-
no “commovedor i encisador”, fort i
àgil amb l’espasa i el vers però cons-
cient i esclau dels seus defectes. “La
jugada de l’autor és magnífica per-
què el nas és la mostra visible de la
imperfecció”, afirma el director. Ar-
quillué, que actua amb un promi-
nent nas fet a partir d’un motlle del
seu, ha buscat la part fosca de Cyra-
no furgant precisament en la con-
tradicció “d’un esperit lliure” acom-
plexat per la seva fisonomia.

Estimar sense ser estimat
Cyrano de Bergerac és un cavaller
que barreja valentia, fortalesa i in-
tegritat amb el romanticisme i la
sensibilitat del seu amor cap a Ro-
saura, que interpreta Marta Betriu.
Ell és conscient que no la mereix i
que ella no el correspondrà mai
perquè està enamorada del jove i
atractiu Cristià, a qui dóna vida l’ac-
tor Bernat Quintana. Tot i així, es-
criu versos seductors que Cristià
recitarà a Rosaura. “És el primer
personatge del teatre universal que
és conscient que no mereix ser es-
timat, però tot i així no pot evitar
estimar de manera tremendament
generosa”, segons Xavier Bru de Sa-
la, traductor de la versió que va pro-
tagonitzar Flotats i que Broggi ha
tornat a escollit.

El repartiment de l’obra el com-
pleten veterans com Ramon Vila,
Jordi Figueras i Isaac Morera i joves
intèrprets com Babou Cham, Pau
Vinyals, Andrea Portella i Emma
Arquillué. Són personatges “de ca-
ràcter fort que aconsegueixen no
deixar sol Cyrano a l’escenari”, en
paraules d’un Broggi que ha volgut
donar llibertat als actors a l’hora
d’adaptar el text. Marta Betriu ha

UN CLÀSSIC DE L’AMOR NO CORRESPOST
Marta Betriu –en el paper de Rosaura– i Pere Arquillué –el primer Cyrano de
Bergerac després de la interpretació de Josep Maria Flotats– capitanegen el

nou muntatge de La Perla 29. PERE TORDERA

TEATRE

Torna Cyrano, l’heroi del nas metafòric
Pere Arquillué interpreta el clàssic francès, 28 anys després de Flotats, sota la direcció d’Oriol Broggi

Gérard Depardieu
França no es podia estar de portar
al cinema una de les icones del seu
teatre. El director Jean-Paul Rap-
peneau va ser-ne l’encarregat, amb
Gérard Depardieu en el paper
principal. Es va estrenar el 1990.

Steve Martin
En la versió menys ortodoxa que
s’ha fet del text d’Edmond Rostand,
Steve Martin era un Cyrano dels
nostres dies enamorat de Rosaura,
interpretada per Daryl Hannah. La
va dirigir Fred Schepisi el 1987.

Plácido Domingo
El tenor Plácido Domingo ha inter-
pretat l’òpera de Franco Alfano a
santuaris del gènere com la Scala
de Milà o la Metropolitan Opera de
Nova York. Ara la interpreta al Te-
atro Real de Madrid fins al dia 28.

La Perla, la fàbrica
d’èxits teatrals
Oriol Broggi dirigeix des del 1999
La Perla 29, una companyia teatral
que alhora és productora i gestora.
La nau gòtica de la Biblioteca de
Catalunya ha estat el seu teatre
–vincle que han formalitzat amb el
departament de Cultura–, on han
signat èxits com Hamlet, Natale in
casa Cupiello, Luces de bohemia,
La presa, Antígona, etc. L’últim
boom l’han estrenat aquest any al
Romea, Incendis, que reposaran el
Nadal que ve. Al sector es dóna per
fet que aquest èxit avalarà Broggi
per dirigir el Teatre Nacional.


