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‘Cels’, l’última bomba de l’autor d’‘Incendis’

sia i la bellesa, opten per la violència 
per enterrar el passat i fer foc nou. Cu-
riosament, hi ha dues línies d’investi-
gació sobre l’origen d’aquesta amena-
ça. La fàcil, creure que hi ha un enemic 
exterior, l’islamisme. Però hi ha una al-
tra teoria que guanya força i anome-
nen Pista Tintoretto perquè en el seu 
quadre de l’Anunciació s’hi amaguen 
les claus de la revolta. Les pistes les va 
dosificant a través de missatges gra-
vats un investigador que s’ha suïcidat: 
“En la línia de Mouawad, les veritats 
no poden ser revelades, s’han de viu-
re per pair-les bé”, diu Broggi. 

“En les altres obres es mirava al pas-
sat, a la generació dels pares, per en-
tendre els perquès i les guerres del se-
gle XX. Cels se situa a principis del se-
gle XXI i mira la generació posterior i 
no entén per què els fills estan tan de-
subicats i tristos amb el que han here-
tat i tenen la reacció de voler-ho canvi-
ar tot”, explica el director. En l’obra hi 
ressonen els postulats del 15-M. Però 
va més enllà: “L’important no és la in-
dignació, sinó la sensació de tristesa 
absoluta i de pena” d’una generació. 

Davant d’una paret que servirà per 
fer-hi projeccions i skypes, atapeïda de 
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Oriol Broggi dirigeix a la Biblioteca un ‘thriller’ tecnològic en què els joves ‘indignats’ amenacen el món 
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I amb la nova estrena d’una obra de 
Wajdi Mouawad tornen les paraules 
grandiloqüents, d’atordiment, d’admi-
ració. “El que està explicant ens sobre-
passa –diu l’actor Xavier Ricart–. 
L’obra se t’emporta. No ets un actor, si-
nó un emissari d’una informació que 
et deixa glaçat i tocat”. El director Ori-
ol Broggi torna al gran tràgic del segle 
XXI, el libanès Wajdi Mouawad, i a una 
obra de la seva famosa trilogia La sang 
de les promeses (1997-2009) després 
de triomfar amb l’adaptació d’Incendis 
(2012). Cels és l’últim episodi de la se-
va recerca sobre la identitat, la memò-
ria i els silencis heretats. En realitat es 
tracta d’un epíleg, que en certa mane-
ra contradiu en el fons i la forma les an-
teriors peces (Littoral, Incendis i Bos-
cos). També trenca temàticament i es-
tèticament amb el teatre que s’asso-
cia a La Perla de Broggi.  

No hi ha sorra ni capes i espases. 
Cels és un thriller modern i tecnològic 
sobre una poderosa organització in-
ternacional que espia tots els missat-
ges i converses que s’emeten i que ha 
descobert un atemptat terrorista a ni-
vell mundial. El focus rebel sorgeix 
dels joves que, en la recerca de la poe-
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retalls de diaris i post-its a l’estil de Ho-
meland –una sèrie amb la qual l’obra 
comparteix l’obsessió d’alguns perso-
natges–, “hi ha processos ocults, hi ha 
juntes generals / al voltant d’una tau-
la de pi, ben basta i pobra”, descriu 
Broggi recordant uns versos de Coral 
Romput. Al voltant d’aquesta taula de 
pi, en un búnquer secret en un lloc des-
conegut, cinc especialistes aniran re-
bent inputs per descobrir “una veritat 
molt tremenda”, explica el director.  

Cels, traduïda per Cristina Genebat, 
es representarà a la Biblioteca de Ca-
talunya del 18 de juny al 27 de juliol. 
Dura poc més de dues hores i “hi ha 
cinc o sis catarsis”. El text de Mouawad 
lliga bellesa, poesia, sentiments i ma-
temàtiques en un espectacle que vol 
aportar llum a la sang de les tragèdies 
i a la “falsa democràcia que només es 
preocupa de perpetuar el sistema en 
comptes d’arreglar-lo”, critica Brog-
gi. Un criptògraf (Eduard Farelo), un 
enginyer informàtic (Ernest Villegas), 
un de telecomunicacions (Xavi Ri-
cart), una lingüista (Màrcia Cisteró) i 
un exmilitar (Xavier Boada) són l’es-
quadró entregat a l’operació Sòcrates, 
cadascun amb una crisi personal pro-
funda en paral·lel. “Jo mai havia fet 
una obra tan intel·ligent i tan bona. Ho 
hauríem de fer molt malament per es-
patllar-la”, deixa anar el director.e


