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Una escena del muntatge deTirano Banderas realitzat per Broggi
JAVIER NAVAL

JUSTO BARRANCO

Barcelona

Per obrir un projecte teatral que
es diu Dos Orillas i que vol unir
les energies creatives de l’esce-
na espanyola i de la iberoameri-
cana de forma estable, no hi po-
dia haver millor títol que la no-
vel·la Tirano Banderas de Valle-
Inclán. Una obra desmesurada,
cim de l’esperpent conreat per
l’autor gallec davant la societat
espanyola de la seva època, on el
dictador d’un territori anome-
nat Santa Fe de Tierra Caliente i
inspirat en Mèxic s’enfronta a
una rebel·lió contra el seu despo-
tisme. Una peça que, afirma
Oriol Broggi, director del mun-
tatge que avui s’estrena al teatre
Español de Madrid amb actors
d’un costat i l’altre de l’Atlàntic,
“no parla sobre Amèrica sinó so-
bre Espanya a través del mirall
mexicà, llatinoamericà”.

A la novel·la, diu Broggi, “hi
ha un emmirallament dels pro-
blemes d’uns en els dels altres”.
Parla, diu, de l’individualisme es-
panyol, de la falta d’autocrítica
hispànica, que fa que malgrat la
sensació que en aquell moment
històric no es compta per a res
en el món, continuen sentint
que són els millors. “Retrata
ambmolta intel·ligència una cer-
ta agressivitat, fanfarroneria, i la
critica, com també critica el caci-
quisme, la falta de llibertat i
l’opressió que veu a tots dos cos-
tats de l’oceà. Això sí, no parla
del seu país com Thomas Bern-
hard parla d’Àustria; ésmés sim-
pàtic”, recorda.
El director català, que ja havia

portat a escena amb gran èxit un
altreValle-Inclán,Luces de bohe-
mia, ha estat l’elegit per inaugu-
rar un projecte que impulsa el
teatreEspañol deMadrid deNa-
talio Grueso amb l’Institut Na-

cional de Belles Arts de Mèxic,
el teatre Solís de Montevideo, el
Sucre de Quito i els festivals in-
ternacionals de Bogotà i Cara-
cas. Un projecte coordinat per
Borja Sitjà que vol produir al-
menys quatre espectacles les
properes quatre temporades i
que reuneix per l’obertura ac-
tors espanyols com Pedro Casa-
blanc, Susi Sánchez, Juli Mira i
Emilio Buale, argentins com
Mauricio Minetti i Vanessa Ma-
ja, mexicans com Emilio Eche-
varría –el dictador– i Joaquín
Cosío i al veneçolà Rafa Cruz.
Broggi ha comptat per a

l’adaptació de l’obra –que anirà
de gira per Amèrica al gener–

amb el mexicà Flavio González
Mello i l’ha ambientat en aquell
temps indefinit creat per Valle-
Inclán i en una república banane-
ra latinoamericana malgrat que
pugui tenir moltes ressonàncies
almón d’avui: segons la seva opi-
nió, “moltes vegades les obres
mostrenmés relació amb l’actua-
litat quan no ho destaques”.
Respecte a si l’elecció d’un di-

rector català per a la primera
obra d’un projecte impulsat per
l’Español de Madrid busca un
acostament en aquests temps
convulsos entre les ribes deCata-
lunya i la resta d’Espanya, Brog-
gi creu que no ha estat el motiu
“però no hi va en contra”.c
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El gegant nord-americà de co-
merç electrònic, Amazon, s’ha
de convertir en un aliat del lli-
bre, va dir ahir el president del
Grup Planeta, José Manuel La-
ra, a la roda de premsa prèvia al
premi que concedeix aquest
grup editorial, i que es fa públic
avui. “Amazon –va dir Lara– ha
de ser un aliat. Estem intentant
que ho sigui, però dins d’unes
regles del món del llibre”. Si
Amazon accedeix, serà “super-
benvinguda” al món editorial,
va afegir. “El preu el posem no-
saltres. La baralla ara és el cost
de tramesa. Ells no volen co-
brar-lo i nosaltres volem que el
cobrin”. Al premi, el demés do-
tació de la literatura en espa-
nyol (601.000 euros) s’han pre-
sentat 478 originals, que han
quedat en deu finalistes.
Preguntat sobre el desenvolu-

pament del procés sobiranista
català, Lara va reiterar la seva
rotunda oposició, i va conside-
rar “impossible” que la indepen-
dència arribi a consumar-se. Va
posar els exemples de Baviera i
Còrsega per argumentar per
què tant Alemanya com França
s’hi oposarien.c
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L’obra, amb actors iberoamericans i
espanyols, obre el projecte Dos Orillas


