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DIVENDRES, 13 DE JUNY DEL 2014 ara   

➜ 
‘8 VECES TE DEJO’ 
LA SECA ESPAI BROSSA (BCN) 
Quantes oportunitats es pot 
donar una parella per salvar la 
relació? En aquesta comèdia 
romàntica d’Elvira Gómez, el noi 
al·lèrgic al compromís planta la 
companya fins a vuit cops en 
sis anys.   
➔ Fins al 6 de juliol 

➜ 
‘NEW ORDER’ 
SALA FLYHARD (BCN) 
El dramaturg i guionista Sergi 
Pompermayer posa un punt 
d’humor a la crisi amb aquest 
quartet de personatges mal-
destres que han decidit fer 
alguna cosa per canviar un món 
que els ho ha pres tot. 
➔ Fins al 30 de juny 

➜ 
‘SAFARI PITARRA’ 
TNC (BCN) 
Rescatar de l’oblit la figura de 
Serafí Pitarra ha estat una de 
les línies de la temporada del 
TNC que ara s’acaba. La cirereta 
arriba amb el muntatge d’una 
obra juganera escrita expressa-
ment per Jordi Oriol i Josep 
Pedrals. 
➔ Fins al 22 de juny 

➜ 
‘ELS DIES FELIÇOS’ 
TEATRE LLIURE DE GRÀCIA (BCN) 
Compte enrere per a les repre-
sentacions d’aquest projecte 
personal de l’actriu Emma 
Vilarasau, identificada fins al 
moll de l’os amb un dels grans 
personatges de Samuel Beckett. 
➔ Fins al 15 de juny 

➜ 
‘MATÈRIA VIVA’ 
TEATRE AKADÈMIA (BCN) 
La biòloga Teresa Franquesa va 
guanyar el premi Joaquim Ruyra 
de novel·la amb una història 
polièdrica, adaptada ara en 
forma de monòleg en què una 
sola actriu vehicula una infini-
tat de veus. 
➔ Fins al 22 de juny 
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PLAY➜Oriol Broggi 

“La Perla 29  
ha tocat sostre,  
i si no ens ajuden 
a créixer ens 
tocarà recular”

Cels és l’última part de la tetralogia de 
Wajdi Mouawad La sang de les prome-
ses. Ja heu muntat Litorals i Incendis, 
però us heu saltat Boscos. Per què? 
Perquè Cels és extraordinària, i Boscos 
és una mica complicada, excessiva. I 
ara, amb els diners que tenim, el que 
fem és intentar gastar-los en el millor 
que ens passa per davant.  
 
Com lliga amb la tetralogia? 
N’és l’epíleg, amb una estètica molt di-
ferent de les altres, però amb els matei-
xos temes: la vida, la mort, l’amistat, les 
passions, des d’una perspectiva hiper-
moderna, amb molta tecnologia. 
 
De què parla l’obra? 
És un thriller que desperta una curio-
sitat tremenda pel que s’ha d’esdevenir. 

Parla de com la generació que té entre 
20 i 35 anys paeix el món que ha heretat. 
És una generació desubicada, trista. Vo-
len canviar el món. L’obra se centra en 
una cèdula hipersecreta d’una organit-
zació mundial que té la missió d’impe-
dir un gran atemptat.  
 
Com s’equilibra aquesta presència de 
les tecnologies amb la importància de 
la paraula? 
Tota l’estona hi ha pantalles immenses, 
plànols de ciutats que poden ser ataca-
des, zooms, Google Earths, molts mis-
satges que arriben a l’ordinador, però fi-
nalment tot això ho sustenten els ac-
tors. El treball dels actors i el director és 
el mateix de sempre.  
 
Dius al programa de mà que Cels és una 
obra complexa. Per què no ens l’haurí-
em de perdre? 
Perquè Cels, i ara no parlo del nostre 

muntatge sinó de l’obra en general, és 
ideal per estimar el teatre. És teatre to-
tal, és una obra que t’arrossega. Et fa 
vibrar d’una manera molt especial.  
 
Com es lliga que sigui una obra com-
plexa i per a tots els públics? 
És una obra que entra per la panxa. És 
molt intel·lectual, però no en fa osten-
tació i fa que quan la vas escoltant et 
sentis molt intel·ligent perquè l’entens. 
Les persones que són menys intel·lec-
tuals o que fan anar menys el coco per-
què el seu dia a dia no els ho permet es 
poden emocionar més perquè van més 
directes a les emocions. És una obra 
molt difícil de muntar, però quan la vas 
fent va esdevenint molt fàcil.  
 
Com evolucionen els personatges en 
aquesta macrohistòria? 
El retrat dels personatges és extraordi-
nari i potentíssim. El que té de bo és 
que en cap moment es para la història 
per explicar-te els personatges, sinó 

que explicant-te la 
història vas ente-
nent-los. I final-
ment l’espectador 
s’hi identifica.  
 
Són unes persones 
que han de salvar el 
món, però ells tam-
bé estan en crisi. ¿La 

mirada és molt negativa i depriment? 
Sí. Però acaba amb un naixement. En 
aquest sentit, l’obra és extraordinària: et 
va ficant en la misèria, et va parlant del 
desastre que està a punt d’haver-hi al 
món i l’enllaça amb el desastre dels per-
sonatges, però hi ha un crit a la vida.  
 
És el quart gran muntatge de La Perla 
29 aquesta temporada, i dieu que esteu 
cansats. ¿Cansats de tanta feina, o de 
les condicions per fer-la? 
Som una empresa grossa, ara molt gros-
sa, que està en primera línia del sistema 

teatral i en ocasions és la que fa 
més produccions a Catalunya. 

Som capaços de fer quatre 
grans produccions a l’any, 
amb un pressupost molt 
gran, del qual el 22% és pú-
blic. Quan em reuneixo 
amb els polítics els dic que 

hem de trobar la manera de 
donar-hi una mica més de su-

port o això s’acabarà. Ja hem ar-
ribat al sostre de La Perla petita, po-

dem fer-nos una miqueta més grans o 
ens cansarem i començarem a tirar una 
mica enrere, i serà una llàstima. 
 
Quina resposta esteu rebent? 
La resposta està sent molt bona, el de-
partament i la regidoria de Cultura fan 
una bona feina, administren bé els re-
cursos que tenen, el cas és si no hauri-
en de disposar de més recursos.  
 
I quin seria l’horitzó ideal?  
Crec que l’horitzó natural de La Perla 
29 seria consolidar el seu creixement, 
convertir-se en el que és, un teatre pú-
blic de Barcelona, gros, que en molts as-
pectes no és comercial, amb una associ-
ació d’espectadors... No es tracta d’in-
crementar el percentatge de diners pú-
blics. Si vénen més diners, jo puc 
fabricar més diners, molta més feina. 
Però ara els polítics no poden fer un pas 
endavant gran. I per tant l’horitzó real 
serà que l’any que ve haurem de recu-
lar una mica, amb el perill que això es 
pugui morir. | BELÉN GINART

➔ ‘Cels’, de Wajdi 
Mouawad ➔ Direcció: 
Oriol Broggi ➔ Bibliote-
ca de Catalunya (BCN) 
➔ Del 18/6 fins al 27/7 
➔ Amb Eduard Farelo, 
Xavier Boada, Màrcia 
Cisteró, Xavier Ricart i 
Ernest Villegas

E S C E N E S

PERE TORDERA

Director d’escena i motor  
artístic de la productora  
La Perla 29, estrena el quart 
espectacle de la temporada, 
la “megaproducció” ‘Cels’, de 
Wajdi Mouawad, i es declara 
“una mica cansat”

‘Cels’ 
tracta de 

la generació 
d’entre 25 i 35 
anys que vol 

canviar el 
món 


