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Inèdit
La companyia
representarà
‘Traduccions’,
de Brian Friel,
a la Biblioteca

Moderació
“Començo
sent prudent i
fent el que sé
fer: narrativa
d’aquí i d’allà”,
diu Broggi

OPINIÓ

El centralisme
cultural de

l’Estat i altres
futileses

SANTI FONDEVILA

● Els privilegis de Madrid. La cul-
tura del país està patint de valent.
Però hi ha reductes on viuen més
plàcidament la tempesta, com ara
les unitats de producció de l’Insti-
tuto Nacional de las Artes Escénicas
y la Música. L’estat espanyol ha de
tenir cura de l’accés a la cultura i re-
sulta que a la capital d’aquest estat
es dupliquen les institucions cultu-
rals amb les autonòmiques. Posats
a fer una millor redistribució dels
magres pressupostos de la cultura,
¿sota quina burla la resta de ciuta-
dans de l’Estat han de pagar el Cen-
tro Dramático Nacional, la Compa-
ñía Nacional de Teatro Clásico, la
Compañía Nacional de Danza, el
Teatro de la Zarzuela, l’Orquesta
Nacional i la Joven Orquesta Naci-
onal, el Ballet Nacional de España?
Els seus costos, si hi afegim els cos-
tos de personal de la secretaria de
Cultura, es mengen dues terceres
parts del pressupost. I per què? No
volem pagar aquest teatre, aquesta
dansa i aquesta música que atorga
privilegis als habitants de Madrid i
la seva comunitat amb diners de to-
tes les autonomies.

● Descentralització. Perquè no
ens diguin que no donem solucions,
aquí faig una primera proposta re-
distributiva: traslladar el Centro
Dramático Nacional, amb el seu
pressupost, a Barcelona. Programa-
ció en castellà i en català. El Ballet
Nacional de España, a Sevilla; l’Or-
questa i Coros Nacionales, al País
Basc; la Compañía Nacional de Dan-
za, a València; el Centro de Docu-
mentación Teatral, a Almagro; la
Compañía Nacional de Teatro
Clásico, a Valladolid o Salamanca.
I totes faran bolos a Madrid.

● Tiren els diners. La despesa, pe-
rò, té aires surrealistes amb esdeve-
niments com la Mostra d’Autors
Contemporanis d’Alacant, que ja va
per la 21a edició i que no ha tingut
mai cap incidència en la realitat te-
atral espanyola ni cap transcendèn-
cia mediàtica. La mostra sobreviu
com un xiringuito per a bolos més
o menys ben pagats i amb una assis-
tència de públic ridícula, i demostra
que no hi ha cap planificació cultu-
ral a Espanya. Llegint l’escrit del seu
fundador i director, Guillermo He-
ras, per a l’edició d’aquest any, sen-
tim vergonya aliena en veure que un
home de teatre i molt capaç ni tan
sols diu res de la punyalada de l’IVA.
Però està vist que quan un artista
entra a l’administració, i troba un
espai per acomodar-s’hi, és com qui
compra un bon sofà i jeu.

El traspunt
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Eugènia Broggi engega l’editoral L’Altra

El catàleg de L’Altra, projecte edi-
torial personal d’Eugènia Broggi
–abans a Empúries– s’estrena amb
Els nois de Toni Sala i L’última nit
de James Salter. Broggi publicarà
en català entre 10 i 12 títols a l’any.

JORDI NOPCA

BARCELONA. “La pregunta que
m’han fet més aquestes últimes set-
manes ha estat: calia una altra edi-
torial? Els economistes i futuròlegs
diran que no. Jo, en canvi, penso que
sí”. Aquestes van ser les paraules
amb què Eugènia Broggi va comen-
çar a defensar L’Altra, el seu nou
projecte editorial, de moment uni-
personal. “El món està canviant:
després de dues dècades de globalit-
zació i concentració, es comença a
buscar la proximitat i la singularit-
zació –va continuar–. Les coses pre-
fabricades ja no estan tan valorades
com fa uns anys. És en aquest con-
text canviant, on en llengua catala-
na hi ha un gran grup, dues editori-
als mitjanes i moltes de petites, que
crec que des de L’Altra podem pu-
blicar autors de primera línia”.

Després de gairebé una dècada al
capdavant d’Empúries, Broggi va
deixar la feina a finals de juny de
l’any passat. Des de l’adquisició de
la majoria d’accions de Grup 62 per
part de Planeta, la distància entre
l’empresa i ella va créixer. “No em
vaig saber adaptar al ritme de Plane-
ta –va admetre ahir–. Sentia una
responsabilitat que em feia viure
tensa, en alerta constant, i passava
nits d’insomni per una errata. Els
llibres que fem tenen una incidèn-

cia. Com deia en Xavier Folch, fun-
dador d’Empúries l’any 1983, la re-
putació d’una editorial costa molt
de guanyar i molt poc de perdre.
Vaig deixar Grup 62 pels canvis dins
l’empresa però també perquè feia
temps que volia fer realitat una am-
bició que arrossegava des dels 90,
quan vaig viure a Londres, i que era
muntar la meva pròpia editorial”.

Llibres d’ara i clàssics del s. XX
L’Altra arrenca amb la nova novel·la
de Toni Sala, Els nois, i el recull de
contes de James Salter L’última nit.
La setmana que ve, quan es faci pú-
blic el guanyador del premi Docu-

menta, se sabrà el nom del segon
autor català que formarà part del
catàleg. Broggi treballa en dos lli-
bres més, Barba xopa de sang, del
brasiler Daniel Galera, i El germà
gros, de Lionel Shriver. El logo de
l’editorial és un mussol entranya-
ble que s’inspira en el que hi ha a
la cruïlla entre passeig de Sant Jo-
an i la Diagonal. “Començo sent
prudent i fent el que sé fer: nar-
rativa d’aquí i d’allà, d’autors ca-
talans i de fora, contemporanis i
clàssics del segle XX, tot i que no
descarto publicar algun llibre de
no-ficció”. Broggi ja pensa en els
títols de la rentrée de tardor.e

Eugènia Broggi al despatx on ultima L’Altra des de fa uns mesos. CÈLIA ATSET

L’exeditora d’Empúries publicarà entre deu i dotze títols a l’any en català

La Perla 29 estrenarà ‘Cels’,
de Mouawad, a la Biblioteca

ANTONI RIBAS TUR

BARCELONA. Oriol Broggi torna a
l’univers de l’autor libanès Wajdi
Mouawad. Després del gran èxit que
va tenir amb Incendis al Teatre Ro-
mea, aquest juny estrenarà a la Bi-
blioteca de Catalunya Cels, l’obra
que tanca la tetralogia La sang de les
promeses. “No vaig poder dir que
no”, va confessar ahir Broggi sobre
aquesta història al voltant de cinc
personatges que pertanyen a una
organització d’espionatge i que han
d’evitar un atemptat terrorista.

Mouawad no serà l’únic plat fort
que la companyia La Perla 29 té pre-
parat per a aquest any. Ferran Utzet
estrenarà el 29 de gener a la Biblio-
teca de Catalunya Traduccions-
Translations, un clàssic, tot i que da-
ta del 1980, del dramaturg irlandès
Brian Friel que encara no s’havia
muntat a Catalunya. L’obra, que es
podrà veure fins al 29 de març, és un
fresc sobre la identitat i el poder de
la llengua, i també sobre l’amor i les

relacions humanes. No ha sigut fà-
cil traslladar la relació dels geògrafs
militars anglesos del segle XIX,
quan Irlanda era una colònia brità-
nica, que viatgen a Ballybeg, un po-
ble irlandès agrícola, per posar un
nom anglès als topònims gaèlics. El
traductor Joan Sellent ho ha resolt
amb dos registres de català: un més
normatiu per als militars anglesos
i un altre més popular per als perso-
natges irlandesos.

Tot i les circumstàncies econò-
miques, La Perla 29 no abaixa el rit-
me –“Volem seguir trepitjant fort”,
va dir Broggi–, al mateix temps que
reclama un suport més decidit de
les administracions públiques. La
tercera producció més important
en què s’embarcaran enguany és
L’orfe del clan dels Zhao, el clàssic
del segle XIII de Ji Junxiang, que
Broggi estrenarà al Teatre Romea el
25 de març. L’obra narra la història
de la venjança de dos clans pròxims
a l’emperador. “Com un gran Sha-
kespeare xinès”, va subratllar Brog-

gi. El repartiment inclou Julio
Manrique, Pablo Derqui, Marta
i Lluís Marco, Borja Espinosa,
Ernest Villegas i el músic Joan
Garriga, de La Troba Kung-Fú,
que interpretarà l’acompanya-
ment musical de l’obra en direc-
te. A més d’aquests tres muntat-
ges, a l’abril Broggi portarà a la
Biblioteca, després d’haver fet gi-
ra per Catalunya, el recital Es-
priu!, compost per poemes i frag-
ments de l’obra en prosa i teatral
de l’autor de La pell brau.e

Oriol Broggi, de La Perla 29, dirigirà una altra
obra de Mouawad i un clàssic xinès. FRANCESC MELCION
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