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Wadji Mouawad és poèti-
cament estripador. A Cels,
utilitza l’art per sembrar
la destrucció. Els joves es
rebel·len i trenquen l’or-
dre establert, s’han cansat
de ser carn de canó de les
decisions dels seus pares:
els adults decideixen les
guerres i els fills hi moren.
Aposten per fer un foc
nou. Una cèl·lula d’una
agència secreta universal,
que vetlla pel manteni-
ment de la societat amb
les regles actuals, hauran
de fer avortar l’atemptat
terrorista. Treballen en un
lloc amagat, una mena de
búnquer il·localitzable. En
l’obra, es debatrà quin és el
cel de cadascú. I quina és la
determinació perquè sigui
hegemònic. L’interessant
és que més enllà de la de-
núncia, comenta el director
Oriol Broggi, queda la sen-
sació d’una tristesa descon-
solada, de no ser capaços de
fer evolucionar la societat
de manera raonable i con-
sensuadament. S’estrena
el 18 de juny. S’hi estarà

fins al 27 de juliol.
Broggi, que va reivindi-

car Wadji Mouawad a In-
cendis ara fa tres tempo-
rades al Romea, el traslla-
da ara a la Biblioteca de
Catalunya, la seu estable
de la companyia La Per-
la29. Però, a diferència de
sempre, trenca l’estètica

de sorra i artesania i pre-
senta un búnquer fred que
contrasta amb les voltes
de la nau. Si la trilogia so-
bre la identitat de Mo-
uawad oferia unes localit-
zacions més cinematogrà-
fiques que teatrals, a Cels,
l’espai és plenament tea-
tral, tancat, resclosit, ob-

sessiu. La Perla juga sovint
amb picades d’ullet a l’au-
diència. En aquesta peça
són clau la hipotenusa 29 i
el vers 29 de l’Evangeli de
Sant Lluc. Broggi adver-
teix que és una feliç coinci-
dència. I és que L’anun-
ciació a la Verge de Tinto-
retto serà la clau per en-

criptar missatges que in-
diquen el lloc i el dia de
l’atemptat. La Perla 29
tanca la temporada amb
la seva quarta gran pro-
ducció. Han triomfat en
les anteriors: Adiós a la
infancia, una aventi de
Marsé ,al Lliure de Grà-
cia; Traduccions / Trans-
lations, a la Bilioteca, i
L’orfe del clan dels Zhao,
al Romea. 

El director admet que
han evolucionat en l’estè-
tica de l’espai. Però La
Perla29 continua fidel al
seu treball d’actors, a la
seva voluntat d’explicar
una història apassionant
i en què el que es diu aca-
ba cobrant més força que
una trama de thriller,
sempre intrigant. Com
comenta l’actor Xavier
Ricart, “deixem de ser
personatges per ser emis-
saris”. Broggi és un direc-
tor convençut del talent
de Mouawad, que el conti-
nua emocionant i que l’ar-
rossega i l’esgota per la se-
va radicalitat i el seu nihi-
lisme. A Cels, però, s’albi-
ra una punta d’esperan-
ça, insinuen. ■

Oriol Broggi reprèn la dramatúrgia de Mouawad amb ‘Cels’, un nou drama poètic
que revoluciona la societat amarant-la de tristesa desconsoladora a la Biblioteca

Del búnquer als cels
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Un detall de l’espectacle. La Perla29 transforma l’estètica però manté el treball d’actors com a timó ■ BITO CELS

Nova aventura
després de la de
Juan Marsé,
‘Traduccions’ i
‘L’orfe del clan
dels Zhao’

La seva agenda, amb cites
al Central Park Summer
Stage de Nova York i el
Festival de Montreux, re-
vela un any més la dimen-
sió internacional de Con-
cha Buika. Dissabte, però,
la cantant mallorquina se-
rà a Barcelona, on es pre-
sentarà en format simfò-
nic de bracet amb la Gior-
questra de les comarques
gironines. Serà la segona
cita del Festival Jardins de

Pedralbes, que arrenca
aquesta nit amb el direc-
tor d’orquestra Zubin
Mehta i, fins al 10 de juliol,
proposa actuacions de
Carla Bruni, Tom Jones,
Simple Minds i Paul Anka,
entre altres.

“Un cop a Istanbul vaig
fer una gran bogeria: fer
improvisar l’orquestra
amb la qual tocava”, expli-
ca, amb un mallorquí pre-
ciós, la cantant, filla de
pares guineans. “No sabia
que les orquestres simfò-
niques no improvisaven,
però jo sempre ho he fet.
Em vaig girar i vaig dir als
músics que confiessin en
mi, però em miraven i fli-
paven una mica. Devien

pensar: «Aquesta negra,
d’on ha sortit?» Sóc una
punyetera ignorant, però
la ignorància és sovint
una bona guia, ja que,
amb ignorància, no tens
por de res.”

Ara, sota la batuta de
Toni Cuenca, un dels seus
músics més fidels, la can-
tant torna a aprofundir
en la via simfònica. “No
m’imaginava que el pes
d’una orquestra fos tan fí-
sic. Quan cantes, l’or-
questra t’empeny, i
aquesta és una sensació
que m’agrada.” Conven-
çuda que “la música és
música i no importa el for-
mat”, Buika apel·la a la va-
lentia per afrontar projec-

tes com el que l’ocupa.
“Dalt l’escenari no tinc
por de res, la covardia no
hi té lloc. Estem fent mú-
sica, al capdavall, no és
res que posi en perill la vi-
da de ningú...”

Vuit anys després del
triomfal Mi niña Lola i,

amb un últim disc, La no-
che más larga (2013), que
va significar per a ella un
punt d’inflexió en la seva
carrera, Buika està con-
vençuda de viure “un nou
principi”. “Cada cop tinc
més clar que, quan vore-
ges els 40 anys [Buika va

néixer el 1972], ets una jo-
ve promesa i la teva carre-
ra comença de debò.”

La Giorquestra, per la
seva banda, torna a Pe-
dralbes després d’haver
acompanyat Josep Carre-
ras en la primera edició del
festival, l’estiu passat. ■

Buika: “Dalt l’escenari
no tinc por de res”
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La mallorquina s’alia
amb la Giorquestra
per a un recital
simfònic a Pedralbes

Buika va publicar l’any passat el seu setè treball: ‘La noche más larga’ ■ EL PUNT AVUI


