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La Perla
UN LLIBRE REPASSA UN RECORREGUT 

QUE VA COMENÇAR FA 10 ANYS. 
POTSER MÉS. EL D’UNA COMPANYIA, 

LA PERLA 29, QUE FA UN TEATRE 
ARTESANAL. PEL CAMÍ, TÍTOLS COM 
‘ANTÍGONA’, ‘HAMLET’, ‘LUCES DE 

BOHEMIA’, ‘INCENDIS’ I ‘CYRANO DE 
BERGERAC’. I, ARA, ‘28 I MIG’. LI VAM 

DEMANAR AL SEU DIRECTOR, ORIOL 
BROGGI, QUE POSÉS TEXT A AQUESTES 

IMATGES QUE SÓN PUR TEATRE  
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‘CYRANO
DE BERGERAC’ 
D’Edmond
Rostand
“El penúltim espectacle de 
La Perla 29 va significar 
trobar-se amb dues coses 
molt importants: un 
personatge extraordinari 
dins d’una obra perfecta, 
i un actor imprescindible, 
gran, generós i arrasador 
com és Pere Arquillué. Amb 
Arquilllué tot va ser fàcil i 
va permetre d’una manera 
sana que tot el projecte 
girés al seu voltant”, escriu 
Oriol Broggi d’un espectacle 
que es va estrenar a la 
Biblioteca de Catalunya el 
maig del 2012 i que hi va 
tornar després de fer una 
gira per diversos teatres. 
Una meravella de capa i 
espasa, de versos sublims. 
Arquillué i el seu apèndix 
nasal eren “una metàfora 
del clown trist”. 
L’últim muntatge de 
La Perla és 28 i mig, 
protagonitzat per Pablo 
Derqui i Clara Segura, a 
partir de l’univers fellinià.

FOTO BITO CELS
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‘INCENDIS’
de Wajdi Mouawad
“Incendis ha sigut per a mi i per a tota la 
companyia un dels parts més difícils, 
dolorosos diria, però també dels més agraïts. 
Clara Segura [a la foto] i Julio Manrique 
capitanejaven un grup d’actors que cada 
nit feien una pirueta inversemblant. A mi 
em feien plorar cada vegada que els anava 
a veure. Sento pels seus personatges i per 
ells una admiració enorme. Aquesta escena, 
per exemple, amb tots ells en tensió... Quan 
l’assajàvem li deia a la Clara que piqués més 
fort amb els peus a terra, que no es tallés, que 
havia de ser tan forta com pogués en escena, 
i mentrestant ja ploràvem tots dos pensat en 
l’escena que vindria després”.

laperla29’ (Arola Editors). 
Escrit per Damià Barbany, 
recull en 250 pàgines i 
moltes imatges la trajectòria
de la companyia. 
A la portada hi surt una escena 
de Luces de bohemia.
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‘LUCES DE BOHEMIA’ de Ramón del Valle-Inclán
“Lluís Soler ha sigut i serà sempre un enorme 
puntal de La Perla. També un altre protagonista 
capaç de tirar-se a l’esquena tot un projecte, i amb el 
personatge de Max Extrella va aconseguir arrossegar 
la companyia i el públic. M’encanta la mirada perduda 

del Max Extrella d’en Lluís, i l’absència de falsedat a 
la seva cara, als seus cabells, a la poca barba, en tots 
els seus moviments... Volíem que Luces de bohemia
fos això que s’aprecia a la foto, un gest, una mirada 
perduda sobre la sorra...”.

LA BIBLIOTECA L’espai canviant
“Un director no pot arribar a la Biblioteca a fer 
el seu espectacle. La Biblioteca mana. Però 
el cert és que, muntatge rere muntatge, amb 
més o menys encert, hem anat dominant 
aquest condicionant”, descriu Broggi. La
disposició del públic, entre els murs i arcs 
gòtics, la proximitat dels actors i la sorra són 
les seves senyes d’identitat. “Sense la sorra 
l’espai té molta reverberació. Així que és un 
element orgànic més des d’Antígona. Permet 

que els actors s’embrutin, s’hi poden amagar 
coses i desenterrar-les, s’hi pot fer foc, es pot 
mullar. És un element atemporal, és el pas del 
temps.... Sóc conscient que el futur del teatre 
també ha de passar per espais com el nostre. 
Espais que, com explicava Fabià Puigserver, es 
poden transformar cada vegada segons el color 
del projecte”.  A la imatge, una vista parcial 
de la Biblioteca en el muntatge de Cyrano de 
Bergerac.
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‘ANTÍGONA’ de Sòfocles
“Antígona va ser el nostre gran muntatge d’inici d’un recorregut. Amb 
Antígona vam omplir l’espai de la Biblioteca de cadires, tarimes i també 
de sorra, aquest element bàsic dels nostres muntatges. A partir d’aquest 
moment vam trobar una manera d’explicar que es basa en actors forts, drets  
davant el públic, engrandint i modelant les emocions. Aquí hi ha Clara Segura 
i, d’esquena, Pep Cruz, aquest últim també importantíssim per a nosaltres, 
mestre i gairebé  tutor”.

ASSAIG
“El moment dels assajos finals potser és el moment clau per a mi. És on pots 
disfrutar més perquè tot és possible encara i ja han cristal·litzat les idees. 
Tens una feina de polir, de discutir in situ amb els companys. Pots donar 
petites indicacions que són les que més defineixen allò que fa el director. Jo 
m’hi passaria hores.” A la imatge, Oriol Broggi (dret, a la dreta de la imatge), 
donant instruccions.

‘HAMLET’ de William Shakespeare
“El monòleg de Hamlet és per a l’actor i el director que s’hi enfrontin una mena 
d’examen, un mirall que et queda a partir d’aleshores. És una escena clau de 
la història, i també de la petita història de cadascú. Amb Julio Manrique vam 
trobar un banc vell –de casa meva–, un teatrí com a company del soliloqui i un 
cigarret per explicar la quotidianitat i la contemporaneïtat de les cabòries del 
pobre Hamlet. Una altra vegada l’actor sol, fort, potent, carregant sobre les seves 
espatlles el pes de l’espectacle”.  

‘LA PRESA’ de Conor McPherson
“La presa va ser un muntatge especial per a tots. L’espai de la Biblioteca va girar 
completament, i de la mà del director Ferran Utzet (que és aquí en un racó, fent 
els últims retocs) ens vam trobar amb un espectacle màgic per a tots. El bar es 
va convertir en el lloc ideal per explicar històries, a dins de l’obra, a fora, durant els 
assajos, per al públic... ¿Com és que no havíem pensat abans en aquesta paret de 
l’escenografia que permet dividir l’espai en dos?”. 
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