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 –Diu haver crescut acostumada a 
ser rebutjada: per amos de clubs, per 
discogràfiques... ¿Com es va habi-
tuar a ser adulada? ¿Va recelar dels 
elogis que van començar a ploure-li 
amb Car wheels on a gravel road?
–Fins i tot quan tenia problemes 
amb el costat empresarial de la me-
va carrera sempre hi havia gent que 
recolzava la meva música. El proble-
ma dels segells és que no sabien com 
etiquetar-me: deien que la meva mú-
sica es quedava a mig camí entre el 
country i el rock. No existia tot ai-
xò de l’americana. Però el meu reco-
neixement es va anar forjant de for-
ma lenta i gradual. No va ser un cas 
d’adulació sobtada.

–Ara, en canvi, està en gairebé tots 
els discos d’homenatge: a Bob Dy-
lan, a Johnny Cash, a Levon Helm, 
a John Denver... ¿Què l’atrau tant 
d’anar a un estudi a gravar només 
una cançó que a més no és seva?
–És interessant gravar amb músics 
i productors diferents. Això et per-
met veure com són i, potser en el fu-
tur, treballar-hi. També és divertit 
sortir de mi mateixa, del meu reper-
tori. M’encanta poder concentrar-
me a ser només la intèrpret.

–Però, ¿quantes propostes rep a 
l’any? ¿Encara les accepta totes?
–¡Ja no puc! Aquesta última vegada 

«Tocant en bars i al 
carrer vaig aprendre 
a utilitzar la veu, a 
relacionar-me amb 
el públic i a escollir 
bé les cançons»
que he estat a casa descansant en-
tre les gires he gravat dues cançons. 
Una és The pretender, per a un disc 
d’homenatge a Jackson Browne.

–Va cedir una cançó al recopilatori 
Occupy the album en suport al mo-
viment Occupy Wall Street. ¿Va te-
nir dubtes sobre si li convenia fer-
ho? Rickie Lee Jones va patir un as-
setjament molt agre de mitjans de 
dretes per expressar les seves ide-
es polítiques.
–No en vaig tenir cap dubte i no he 
percebut cap reacció per haver-ho 
fet. Tothom hauria de tenir dret a 
dir el que opina. A més, jo ja solia to-
car Masters of war, la cançó antibel-
licista de Dylan. Però sí que recordo 
que després dels atemptats de l’11-
S vaig tornar a cantar-la després de 
temps sense fer-ho i em va sorpren-
dre veure gent que se sentia ofesa. 
El sentiment de patriotisme estava 
molt accentuat aquells dies.

–¿Va deixar d’interpretar-la?
–És clar que no. H

Avui parlaré de mi. I parlaré 
de diners. Vaig créixer en un 
món en què les dues coses 

eren de mala educació. «El burro de-
lante para que no se espante», em de-
ien de petit si, per error o desconsi-
deració, posava el jo al davant. Que 
antic, ¿oi? També la noció del bé 
comú ha envellit fins al llindar de 
la defunció: què hi farem.
 En aquella ben intencionada 
elegància, com en tota tendèn-
cia a l’eufemisme, hi havia un pe-
rill greu de distorsió de la realitat. 
En canvi, aquesta primera perso-
na descarnada podrà no ser boni-
ca però, caram, que útil que resul-
ta: ens permet posar al davant re-
necs i insults, en el meu cas fins i 
tot alguna blasfèmia, i dir després 
les veritats despullades: «Cada dia 
treballo més perquè em paguin 
menys, perquè el Govern em cobri 
més impostos i em presti menys 
serveis». És un bon resum de la si-
tuació, ¿no? Que útil recórrer al 
singular. Deixem de parlar de «la 
situació», «la crisi», «la misèria», 
«les famílies», «la gent». 

 Posem el burro al davant, que ja 
està prou espantat. Potser d’aques-
ta manera podrà estirar el carro, 
treure’l d’aquest fangar. Perdó, 
també les metàfores són eufemis-
mes. He dit que parlaria de mi. I de 
diners. I sense xorrades: sobrevisc 
com a autònom malgrat que tots 
els pagans per als quals m’esllomo 
estan pagant entre un 10 i un 20 
per cent menys que abans. 
 El Govern em cobra per enda-
vant un 6 % més d’IRPF, augmenta 
l’IVA cultural (cosa que encareix la 
meva oferta, en perjudici de la de-
manda) i es carrega d’excuses per 
no lluitar contra la pirateria, que 
em perjudica de molt diverses ma-
neres, directes i indirectes. 
 Acabo de llegir en un d’aquests 
confidencials que proliferen a 
l’ombra del poder, que també es-
tan decidits a triplicar la meva 
quota a la seguretat social. Si ai-
xò es confirma, ja puc començar 
a fer les maletes. No incrementa-
ré l’anomenada «fuga de cervells». 
Al contrari, serà un burro el que es 
fuga; a estirar el carro en un altre 
lloc.
 Ja ho sé: això li passa a molta 
gent. Però ho dic en primera per-
sona perquè sàpigues que parlo de 
tu. H
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NOU MUNTATGE DE LA PERLA 29

La Biblioteca de Catalunya obre 
les portes a l’univers oníric, exube-
rant i extravagant de Federico Fe-
llini amb 28 i mig, el nou muntat-
ge de la productora La Perla 29 que 
capitaneja Oriol Broggi. Després 
dels èxits de Cyrano de Bergerac i In-
cendis, el director barceloní canvia 
de rumb i proposa un espectacle de 
creació. Un imaginatiu viatge als 
paradisos perduts inspirat en Felli-
ni 8 1/2, la pel·lícula del mestre italià 
en què un director en crisi passa re-
vista a la seva vida i els seus amors. 
«Aquesta vegada hem trobat refu-
gi en el món de Fellini, en les seves 
imatges i la seva estètica, en la fan-
tasia i la ficció, a l’estil de Les cròni-
ques de Nàrnia o La història inter-
minable», explica Broggi. Aquesta 
vegada –28 títols després– l’imagi-
nari, el tractament visual, s’ante-
posa al text.  
  Clara Segura, Pablo Derqui, 
Xavier Boada, Ernest Villegas, Pol 
López, Màrcia Cisteró, Tomeu 
Amer, Montse Vellvehí i Anna Ma-
dueño (en el seu debut professi-
onal) es reparteixen les desenes 
de personatges que transiten per 
l’obra, que es representarà a l’espai 
del Raval del 20 de juny al 28 de ju-
liol. A manera de collage, l’especta-
cle enfila trossos fellinians i altres 
viscuts per La Perla 29, i se succeei-

xen fragments de Dante, Ettore Sco-
la, Pirandello, De Filippo, Shakes-
peare, Espriu, Bergman, Txékhov o 
Jaume Sisa, entre altres.
  La història comença quan un 
director –el Guido Anselmi, àlter 
ego de Fellini que va immortalit-
zar Marcello Mastroianni– coneix 
la seva veïna, una mestressa de casa 
aspirant al rècord de família nom-
brosa. Derqui (el Roberto Zucco de 
Julio Manrique) i Segura els inter-
preten. «Ella li pregunta què s’ha de 
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Fellini a la Biblioteca
Oriol Broggi s’inspira en el mestre italià a ‘28 i mig’, un  
fantasiós ‘collage’ protagonitzat per Pablo Derqui i Clara Segura

lar dels grans temes de sempre. De 
l’amor, la vida, la mort... «Hi apa-
reixen l’art, les frustracions crea- 
tives, les obsessions vitals, el se-
xe, la sensualitat, els records de 
la infància». El cine, el teatre, la 
 màgia de la poesia, el circ, que ado-
rava Fellini. I alguna sorpresa bes-
tial. 

Desplegament visual

El muntatge comptarà amb un 
destacat desplegament videogrà-
fic que envoltarà l’espectador amb 
projeccions per les parets, el sos-
tre i el terra de l’espai gòtic. «Hem 
fet un remix de les nostres esceno-
grafies, i hem cuidat molt la llum i el 
so», informa Broggi.
 La falta d’un text tancat al qual 
sotmetre’s va permetre a l’elenc 
jugar amb les improvisacions, un 
terreny poc explotat per Broggi en 
què Segura va agafar el comanda-
ment. «M’atrau molt la improvisa-
ció i treballar en obres obertes», 
afirma la protagonista de l’aplau-
dida Incendis, que planteja l’obra 
com una «reflexió sobre la creació 
artística. Al final cada espectador 
s’emportarà a casa una pel·lícula 
diferent». Una pel·lícula pròxima 
a les dues hores però que, vaticina 
Oriol Broggi, «el públic viurà amb 
la sensació de tot just una hora i 
quart». H 

fer per ser feliç i ell la introdueix en 
una pel·lícula, en tot aquest món de 
fantasia», apunta el director, que 
ha comptat amb la col·laboració de 
Jeroni Rubió en l’adaptació i elabo-
ració del text. «Ha sigut un treball 
molt més complex que quan adap-
tem textos», constata Rubió. 
 «28 i mig és un sac foradat de po-
emes i imatges, un joc diferent que 
no havíem fet mai i que ens ve de gust 
fer ara que vivim aquesta crua reali-
tat, plena de dubtes i incertesa», sos-
té Broggi. Un nou embolcall per par-

«És un mosaic  
d’imatges i 
poemes, un joc 
diferent», anuncia 
el director 

33 Una imatge de ‘28 i mig’, que dirigeix Oriol Broggi a la Biblioteca de Catalunya a partir del 20 de juny.
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