
espectacles DIUMENGE
74 15 DE JUNY DEL 2014

Torna l’incendiari Wajdi Mo-
uawad (Beirut, Líban, 1968) per 
atacar, amb les armes de la seva po-
ètica teatral, un sistema que ha co-
bert de desconsoladora tristesa les 
noves generacions. Una joventut 
indignada que, en la seva ficció, es 
rebel·la. S’ha cansat de ser carn de 
canó per a les guerres que munten 
els seus pares. Ho explica a Cels, la 
quarta i última entrega de la tetra-
logia La sang de les promeses (la com-
pleten Incendis, Litoral i Boscos), que 
s’estrena dimecres que ve, dia 18, a 
la Biblioteca de Catalunya en una 
producció de La Perla 29.
 Amb aquest muntatge, la com-
panyia que capitaneja Oriol Brog-
gi fa un gir radical a l’estil que l’ha 
acompanyat en la seva consagració 
com a marca de referència en l’es-
cena catalana. Després de tocar el 
cel amb l’obra  Incendis, Broggi re-
prèn la dramatúrgia de Mouawad 
endinsant-se en la modernitat de 
les tecnologies i els mitjans audio-
visuals. Televisions, pantalles, or-
dinadors... han ocupat el preciós es-

pai amb sostre de volta de la Bibliote-
ca, reconvertit en una freda agència 
secreta, un búnquer il·localitzable.
 Presideixen l’escenografia els 
cels virtuals i una taula de reunions 
en la qual cinc integrants d’una cè-
dula d’una organització internaci-
onal d’espionatge intenta desem-
mascarar, en l’anomenada operació 
Sòcrates, els autors d’un imminent 
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Mouawad, a l’atac
Oriol Broggi s’endinsa en les tecnologies amb ‘Cels’, un ‘thriller’ 
en què l’entristida joventut amenaça el món amb un atemptat 

ordres de Broggi en el paper d’un 
criptògraf; Xavier Boada (un exmi-
litar); Màrcia Cisteró (lingüista); 
Xavier Ricart (expert en telecomuni-
cacions) i Ernest Villegas (enginyer 
informàtic) recreen uns personat-
ges que, a part de combatre l’amena-
ça terrorista, lluiten contra els seus 
dimonis personals.
 L’obra, avança el director, provo-
ca «unes quatre o cinc catarsis que 
fan saltar les llàgrimes a tothom». 
Mentre en les tres peces precedents 
Mouawad buscava en les tenebres 
del passat les respostes per entendre 
el present i la identitat, l’obra Cels 
explica «com la joventut reacciona 
al món que ha heretat i l’intenta can-
viar d’una manera radical». És la de-
vastadora venjança d’uns fills que 
culpabilitzen els seus progenitors 
de la sang vessada en les guerres del 
segle XX.
 Broggi admet alguns punts de 
connexió entre el muntatge i sèri-
es com Homeland. «És una propos-
ta ideal per captar nous públics, un 
thriller molt dinàmic». Però fins i tot 
amb el pes de la intriga argumen-
tal i l’estètica tecnològica, tornen a 

ESTRENA A LA BIBLIOTECA D’UNA OBRA DE L’AUTOR D’‘INCENDIS’

La sala del Raval es 
transforma en una 
agència secreta 
amb pantalles 
i cels virtuals

atemptat terrorista. Hi ha dues vi-
es d’investigació: la pista islamista 
i una altra que bategen com a Tin-
toretto perquè el seu quadro L’Anun-
ciació juga un paper clau en la intri-
ga (amb encriptats missatges sobre 
l’atac). L’acció arrenca amb el suïci-
di d’un dels treballadors de l’orga-
nització.
 Eduard Farelo, que s’estrena a les 
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ser la paraula i el treball actoral els 
grans protagonistes del muntat-
ge de Broggi. Les paraules de Mo-
uawad són «molt poderoses, les 
seves frases tenen una gran càrre-
ga filosòfica», explica un director 
interessat en textos «molt potents, 
apassionants, clàssics d’ahir i 
d’avui, com aquest». «És tan bo 
que ho hauríem de fer molt mala-
ment per espatllar-lo», afirma. «El 
que explica ens sobrepassa. Dei-
xem de ser personatges per con-
vertir-nos en simples emissors 
d’una informació que ens trastor-
na», intervé Xavier Ricart.

Art i destrucció

Mouawad confronta a l’obra Cels 
l’art i la bellesa amb la destrucció i 
la brutalitat. S’hi entreveuen tam-
bé la poesia, les matemàtiques, 
l’amistat, els sentiments... I la de-
núncia a la «falsa democràcia que 
només es preocupa de perpetuar 
el sistema en comptes d’arreglar-
lo», emfatitza Broggi, que firma la 
seva quarta gran producció de la 
temporada, després de les aplau-
dides Adiós a la infancia, Traduccions/
Translations i L’orfe del clan dels Zhao. 
L’autor libanès carrega contra 
aquest poder que ha aconseguit 
que els ciutadans no pensin, afe-
geix el director. «Però l’important, 
més enllà de la indignació, és la 
sensació de pena i tristesa absolu-
ta d’aquesta joventut. És descon-
solador», postil·la. H 

Imatge de ‘Cels’, 
en una transformada 
Biblioteca.

BITO CELS

EXPOSICIÓ A TOLEDO

El Greco tanca 
amb un milió 
de visitants
La gran cita de l’Any Greco, l’exposi-
ció El griego de Toledo, va tancar ahir 
les portes a la capital manxega su-
mant més d’un milió de visites. La 
mostra, amb 111 quadros, retaules i 
escultures, ha estat la principal con-
centració en la història d’obres del 
pintor i s’ha celebrat amb motiu del 
400 aniversari de la seva mort. Des-
prés d’aquesta vindrà, al setembre, 
El Greco: arte i oficio, amb peces creades 
per l’artista juntament amb rèpli-
ques i variants fetes pel seu taller.

NOVETAT MUSICAL

Psy arrasa a 
Youtube amb  
el seu nou tema
El vídeo de Hangover, el nou sen-
zill del sud-coreà Psy, va sobrepas-
sar ahir els 50 milions de visionats a 
Youtube, només sis dies després de 
ser llançat. Amb un toc més raper (la 
peça és a duo amb l’estrella del hip-
hop nord-americà Snoop Dogg), el 
tema busca replicar l’èxit de Gang-
nam style, el vídeo més vist en la his-
tòria de Youtube amb més de 2.000 
milions de visites.


