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Luz de Gas 
llança el 
concurs de 
música LIVE

EL PERIÓDICO 
BARCELONA

Neix un nou concurs, LIVE, a càrrec 
de Luz de Gas. El Primer Concurs de 
Música en Directe comença aques-
ta mitjanit. El grup guanyador po-
drà gravar un disc (durant 15 dies als 
estudis Medusa de Barcelona), dis-
posarà de 500 exemplars publicats 
i comptarà amb la consegüent pro-
moció de l’àlbum, a càrrec de l’emis-
sora Cadena 100 i EL PERIÓDICO DE 
CATALUNYA (que són els mitjans pa-
trocinadors).
 Cada dimecres actuaran tres ban-
des en aquest mateix local. Tindran 
vint minuts per convèncer el públic 
assistent (l’entrada és gratuïta), i els 
tres membres del jurat: el radiofo-
nista Lluís Arté i els músics Joan Vi-
nyals i Manu Guix. La final serà el 16 
de juliol.

ESTILS DIVERSOS / Els primers que pu-
jaran a l’escenari són Billy Wood, 
Postura i Maria Caracuel. Tres aspi-
rants que, com els 52 participants en 
el concurs, van fer arribar una grava-
ció, amb un mínim de tres temes, a 
les oficines de Luz de Gas. El propie-
tari de la sala, l’incombustible Fede 
Sardà, explica que han rebut fins a 
1.500 sol·licituds.
 Els assistents a les actuacions tin-
dran la possibilitat de votar-les. Sar-
dà aclareix que és un concurs «sen-
se normes». De fet, hi ha algun grup 
que ja ha gravat un disc però que no 
va aconseguir la difusió merescuda. 
Explica que «la majoria són formaci-
ons de pop-rock, però també hi ha al-
gun heavy, cantautors i fins i tot una 
intèrpret de tango. L’important és la 
música en directe. I si haguessin vin-
gut els Rolling Stones, tampoc els 
hauríem fet fora», riu. H

CANÇONS eN direCte

Gairebé està obligat a recordar-
ho, però Rafael Álvarez se sent a 
Barcelona com a casa. Encara que 
últimament costi molt veure’l ac-
tuar per aquí. Han passat vuit anys, 
sense comptar una recent visita al 
Teatre Joventut de l’Hospitalet, des 
que El Brujo, el seu nom artístic, 
presentés a la Villarroel San Fran-
cisco, juglar de Dios, juntament amb 
El Lazarillo de Tormes. Torna ara, al 
Condal des d’ahir fins al 2 de fe-
brer, amb un altre monòleg dels 
seus no menys clàssic, la versió de 
La odisea que va estrenar amb gran 
èxit (16.000 espectadors) al festival 
de Mèrida del 2012.
 Cordovès de Lucena, El Brujo no 
dubta a apuntar que ell es va for-
mar com a intèrpret a la Villarroel, 
quan era «una sala i no un teatre», 
al costat de gent com «Adolfo Bras, 
Pepe Rubianes i Loles León», i amb 
Darío Fo com una referència. En 
aquella època de finals dels 70 va 
arribar a residir cinc anys a la ca-
pital catalana. «Vaig viure molt al 
costat de Rubianes, una marca de 
Barcelona, i aquells records es re-
vifen al tornar».

Transmissió oral

El nobel italià ha estat també el seu 
referent en les dues dècades que 
fa que treballa textos relacionats 
amb la transmissió oral, i en els 
quals deixa una brillant emprem-
ta de la seva condició de joglar i de 

la seva capacitat actoral. «La parau-
la apareix com a so, com a poesia i 
com a espai. Com un lloc on hi entra 
des de la imaginació fins a l’expres-
sió corporal», detalla El Brujo.
 La tècnica, ja utilitzada amb el 
Tenorio, el Quixot o el Lazarillo, es 
bolca ara en La odisea, «un grandís-
sim relat amb immenses possibili-
tats i recursos». L’intèrpret revela 
que es necessita un «estat de reco-
lliment» per a la lectura del mític vi-
atge d’Ulisses, el poema èpic d’Ho-
mer. «Fa falta temps i que t’oblidis 
del temps», subratlla.

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

Un joglar per 
a ‘La odisea’
El Brujo torna a BCN, vuit anys després, 
amb la seva versió del poema èpic d’Homer

33 Actor emblemàtic 8 Rafael Álvarez, en la seva versió de ‘La odisea’.

RICARD CUGAT

 El tamís d’El Brujo intenta, «amb 
humor i la sensibilitat d’avui», fer la 
comprensió més fàcil. «Sóc com un 
guia turístic que parla de la Sagrada 
Família o d’una catedral amb acu-
dits d’actualitat». Per exemple, plan-
tejant una reunió de déus sobre el 
retorn d’Ulisses com si fos un con-
sell d’administració d’una empresa. 
El guia de La odisea compta en escena 
amb la música en directe d’un per-
cussionista i un organista per evocar 
la tradició dels narradors clàssics.
 No sembla probable que hi hagi 
res que porti El Brujo, als 63 anys, 
a abandonar la seva trajectòria per 

UN ACLAMAT MONÒLEG AL TEATRE CONDAL

«Sóc com un guia 
turístic que parla 
de la Sagrada 
Família», diu l’actor 
del muntatge

embarcar-se en un projecte conven-
cional. «M’absorbeix i em fascina 
tancar-me amb textos clàssics per 
escriure l’adaptació i fer-la a la meva 
mida». Així, a part de La odisea, té ac-
tualment com a repertori la seva lec-
tura d’El Evangelio de San Juan, amb 
quatre músics i un cantaor, i d’El asno 
de oro, de Lucio Apuleyo. I no abando-

na El Lazarillo de Tormes, el seu mo-
nòleg més emblemàtic, i diu, entre 
rialles, que fins i tot de vegades el 
barreja amb La odisea, «si el públic 
fa la cara que li ha d’agradar més». 
Cada dilluns el fa al Teatre Alcázar 
de Madrid, «on ja el vénen a veu-
re els néts dels primers especta-
dors». H

La Perla, a tota màquina
3La productora estrenarà tres grans obres aquesta temporada

J. C. S.
BARCELONA

Els elogis de poc serveixen si no arri-
ben acompanyats d’alguna empen-
ta econòmica. Oriol Broggi, director 
de la productora La Perla 29, va re-
clamar ahir més suport de les insti-
tucions per continuar decidits en el 
seu camí. «Ja no dubtem del nostre 
espai en el panorama teatral català. 
Necessitem que se’ns recolzi de ma-
nera més decidida», va dir Broggi. 
«Ara estem bé, però potser d’aquí un 
temps estarem cansats», va afegir en 
la presentació de la seva oferta fins a 
final de curs.

 La Perla 29 cobreix amb finança-
ment públic un 24% d’un pressu-
post anual que supera el milió d’eu-
ros. Generalitat, Ajuntament i, en 
molta menor mesura, el Ministeri 
de Cultura fan aquesta aportació. 
Després de l’èxit de la seva adaptació 
de la narrativa de Juan Marsé al Lliu-
re, la productora estrenarà aquest 
any tres obres més de pes.

‘INCENDIS’, AJORNADA / «És moment de 
ser valents, encara que tenim por. 
Són produccions grans amb molts 
actors», va dir Broggi. L’embaràs de 
l’actriu Clara Segura ha provocat un 

canvi de plans i queden ajornades 
les reposicions d’Incendis (en el que 
era la tercera temporada al Romea) i 
de 28 i mig. La idea és recuperar-les 
l’any que ve.
 Translations, de l’irlandès Bri-
an Friel i dirigida per Ferran Utzet, 
obrirà el programa el dia 29. «És un 
gran espectacle èpic», diu Broggi so-
bre un text al voltant de la llengua 
i la identitat. Broggi mateix dirigi-
rà, a partir del 25 de març, al Romea 
L’orfe del clan dels Zhao, «un shakespeare 
xinès» amb format d’opereta i músi-
ca en directe de Joan Garriga (La Tro-
ba Kung-Fú).

eL prOgrAmA d’uN grup teAtrAL de reFerèNCiA

 En lloc de 28 i mig, La Perla mun-
tarà al juny Ciels, l’última obra de 
la tetralogia La sang de les promeses, 
de Wajdi Mouawad, de la qual for-
ma part Incendis. Té ben poc a veu-

re amb aquesta ja que la trama pre-
senta cinc personatges d’un progra-
ma secret de prevenció d’atemptats 
a partir d’escoltes telefòniques i del 
rastreig de tot tipus de missatges. H

33 Oriol Broggi, director de la productora barcelonina La Perla 29.
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