
El versàtil intèrpret bagenc Jordi
Figueras (Manresa, 1962) compon
cada dia el paper del comte de Gu-
iche a la Biblioteca de Catalunya,
un dels espais més ben trobats de
l’escena catalana. Al recinte gòtic
del Raval barceloní es representa
fins al proper 22 de juliol una nova
versió catalana del Cyrano de Ber-
gerac, un personatge icònic de l’es-
cena europea que té dos referents
inqüestionables en les figures de
Gerard Depardieu (cinema) i Josep
Maria Flotats (teatre). Tot i la po-
tència dels antecedents, la pro-
posta d’Oriol Broggi i La Perla 29
crea nit rere nit el seu propi imagi-
nari i està fent mèrits per esdeve-
nir un lloc comú.

Després d’haver estrenat una
quarantena d’obres, què significa
formar part d’aquest Cyrano?

La versió que va protagonitzar
Flotats l’any 1985 és una de les
obres que em van fer decidir a de-
dicar-me al teatre. Participar ara en
el muntatge de La Perla 29 és un
plaer molt gran.

Prop de tres hores en escena, sis
dies a la setmana. Som davant
d’un muntatge exigent?

El gran avantatge que hem tin-
gut en aquesta ocasió és haver dis-
posat de força temps per preparar
l’obra i assajar-la. Tècnicament és
complicada, perquè parlar en vers
no és gens fàcil, i maniobrar amb
espases tampoc. Has de treballar,
i s’agraeix no haver de córrer. El Cy-
rano és una gran obra que no pots
treure’t de la màniga com si res.

Com és treballar amb Oriol
Broggi, un director que converteix
tot el que toca en or?

Jo ja el coneixia de dos projectes
anteriors, Per què te’n vas? (2004)
i L’oncle Vània (2007). Broggi dei-
xa un segell propi als seus espec-
tacles, toca molt de peus a terra,
crea una atmosfera de benestar i
humanitza molt tots els processos.
Agrada de fer coses treballades i
ben acabades. 

Un dels actius del Cyranoés el
text poètic. Com se n’està sortint
amb el vers?

És la primera obra sen-
cera que faig en vers, i és
molt exigent, perquè si no
et concentres i et relaxes, si
no trobes el punt just, el vers
se t’acaba menjant. Fa tres
anys vaig  interpretar Verda-
guer, que tenia un cert compo-
nent poètic. Però el Cyrano és
tot ell versificat, amb uns
versos d’una brillantor
extrema.

I amb una traducció
de Xavier Bru de Sala
lloada ja el 85.

Boníssima. Bru de Sala
ha estat col·laborant amb
nosaltres en tot moment,
assistint als assajos, moder-
nitzant alguns passatges...

El Cyrano de Flotats ha so-
brevolant els seus assaigs?

Home, flotava en l’ambient, per-
què Flotats és un mestre. Però
hem preparat el nostre Cyrano al
marge del seu. Aquell era més
afrancesat, nosaltres l’hem catala-
nitzat, l’hem fet més humà, més
sincer, ens l’hem fet més nostrat.

I, sobretot, més còmic?
S’ha destacat el sentit de l’humor

que hi ha en el text, hi hem trobat
puntes, tant en el Cyrano com en
els altres personatges, que fan que
hagi sortit una versió on l’humor
destaca força. S’ha volgut fugir dels
tòpics, i aquest element còmic
també ajuda a marcar contrast
amb els moments dramàtics. L’obra
és molt llarga i massa èpica podria
deixar esgotats els espectadors.
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Entrevista Jordi Figueras
Actor. El director barceloní Oriol Broggi ofereix la seva particular mirada del «Cyrano de Bergerac» en un muntatge que recorda
inevitablement la reeixida versió que va interpretar Josep Maria Flotats fa 27 anys. La producció de La Perla 29, però, vola
amunt per mèrits propis amb un Pere Arquillué sensacional i un esplèndid Jordi Figueras fent el paper del talòs comte De Guiche

La nova versió que dirigeix Oriol Broggi es veurà a Manresa els dies 16 i 17 de febrer del 2013

«El ‘Cyrano’ del Flotats em va
empènyer a dedicar-me al teatre»

Toni Mata i Riu
MANRESA

La gira catalana portarà l’obra
al teatre Kursaal de Manresa

Hi ha temps fins al 22 de juliol
per apropar-se a la Biblioteca

de Catalunya, però després d’aques-
ta data continuarà la vida del Cyrano.
La gira catalana prevista per als pri-
mers mesos del 2013 passarà pel
Kursaal els dies 16 i 17 de febrer.



L’APUNT

Jordi Figueras fa una remarcable interpretació del comte De Guiche

BITO CELS

Assumta Pérez

UN ENORME
ARQUILLUÉ

CYRANO DE BERGERAC
Direcció: Oriol Broggi. Intèrprets: Pere

Arquillué (Cyrano), Marta Betriu (Rosaura),
Bernat Quintana (Cristià), Jordi Figue-ras
(De Guiche), Ramon Vila, Isaac Morera,
Babou Cham, Pau Vinyals, Andrea Portella i
Emma Arquillué. Biblioteca de Cata-
lunya. c. Hospital, 56. Barcelona. Fins al
22 de juliol. De dimarts a dissabte, a les
20.30 h; diumenge, a les 19 h. 24 euros.
Tel-entrada i taquilles.

n el ja incomparable i es-
pecial espai que ha esde-
vingut la Biblioteca de Ca-

talunya, l’equip de la Perla 29 en-
capçalat per Oriol Broggi, presenta
Cyrano de Bergerac, d’Edmond Ros-
tand, amb un brillant, emotiu i com-
movedor Pere Arquillué. Al seu cos-
tat, habituals de la companyia com
Ramon Vila i Babou Cham i nous fit-
xatges com el manresà Jordi Figue-
ras, Bernat Quintana i Marta Betriu.

El de Cyrano és el nas més famós
de la història del teatre, un home de
gran cor, noble, valent, mordaç, sar-
càstic, de llengua esmolada... i amb
un secretíssim taló d’Aquil·les, l’amor
adorable, tendre i sincer per la seva
cosina Rosaura (Betriu) que queda
fascinada i enamorada, però, d’un
jove cadet, Cristià de Nevillet (Quin-
tana). Un triangle amorós conduït
per la magistral ploma de Cyrano,
que farà les delícies de la jove, qui
creu que les belles paraules que es-
colta són escrites pel cadet. Un
triomf del qual Cyrano només pot
gaudir en silenci.

L’excel·lent actuació d’Arquillué es
desplega com un magnètic i hipnòtic
artefacte. Un cromatisme interpre-
tatiu que abraça la riquesa del per-
sonatge, i mostra la grandiositat es-
cènica del Cyrano creat per Rostand.
La interpretació d’Arquillué és cap-
tivadora, en un exercici de brutal sin-
ceritat escènica que permet veure un
personatge polièdric, múltiple i
complex. Si en la primera part gau-
dim d’un Cyrano fanfarró, burlesc,
àcid, amb lleugeres pinzellades de
poètic dolor, d’humana i solitària fla-
quesa, el segon acte és un ascens in-
terpretatiu que, senzillament, es-
tremeix l’espectador. 

Broggi l’ha encertat de ple amb
una aposta escènica que engrandeix
la magnitud del text. Arquillué està
més que ben acompanyat pel sobri
Ramon Vila, un Deguixe pròxim al
punt estrafet i ridícul del Cappitano
en mans de Jordi Figueras, l’encant
de la timidesa de Quintana i,  tot i
una certa fredor escènica, la cor-
recció de Marta Betriu. 
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