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Undesgavell enorme
CRÍT ICA DE TEATRE

JUSTO BARRANCO

Barcelona

Oriol Broggi no para. Aquesta
temporada s’ha enfrontat a l’es-
perpent del Tirano Banderas de
Valle-Inclán aMadrid, a les aven-
tis de JuanMarsé al teatre Lliure
i fins i tot a una història xinesa
del segle XIII amb orfes, assassi-
nats i revenges al Romea. I per si
la temporada no havia estat enca-
ra prou completa, Broggi estrena
demà al seu teatre de la Bibliote-
ca de Catalunya una de les obres
en què sens dubte els seus nom-
brosos seguidors estaran més in-
teressats: Cels, la peça que tanca
la immensa tetralogia teatral que
el dramaturg canadenc-libanès
Wajdi Mouawad va començar
ambLitoral, va continuar amb In-
cendis –que precisament ha acon-
seguit un èxit ressonant a Barce-
lona de la mà de Broggi, Julio
Manrique i Clara Segura– i va
prosseguir amb Boscos. Quatre
obres que van anar apareixent
progressivament entre el 1997 i

l’any 2009, quan es va estrenar al
Festival d’Avinyó Cels, una peça
que per Broggi és “tremenda”,
la “culminació poètica” de les
altres tres. Tot i que, adverteix,
“no té res a veure amb Incendis,

la gent no la recordarà en
veure-la”.
Per començar, sens dubte, estè-

ticament no s’hi assembla gens. I
és que la posada en escena de
Cels està presidida per la tecnolo-
gia. Com si es tractés d’una típica
telesèrie americana d’espies, l’es-
cenari està atapeït d’enormes i
nombroses pantalles de vídeo
que semblen espiar i controlar el
món sencer. Al cap i a la fi, es re-
presenta el búnquer d’una agèn-
cia internacional d’intel·ligència
anomenada Sòcrates que està
provant d’avortar un gran atemp-

tat terrorista que ha de ser perpe-
trat per persones molt joves que
senten que la seva veuno és escol-
tada. Al búnquer hi ha criptò-
grafs, lingüistes i informàtics que
proven de desxifrar els missatges
del grup atacant. “L’obra té una
estructura de thrillermolt potent
que t’arrossega”, explica Broggi.
Però als treballadors de l’agèn-

cia els passen “coses molt fortes
des delminut dos”, assenyala. In-
clòs un suïcidi. Comencen a expli-
car-se la seva vida i la veritat és
que no és massa bona. I parlen
delmón, que, diuen, no funciona.

Sempre necessita sang dels joves,
i són els pares els que envien els
seus fills a les guerres sense en-
tendre ben bé per què. I les gene-
racions van heretant conflictes
sense tenir-ne cap culpa.
“Parla molt bé de les genera-

cions, de com una desplaça l’al-
tra. Parla de per què són impor-
tants l’art, la comunicació, la be-
llesa. I això s’entrellaça a l’obra
amb per què sónmolt importants
els sentiments de les persones.
Cels tracta temes molt profunds
que no tothom aborda. Parla del
descontentament de la societat
moderna, de què significa aques-
ta cosa de la postmodernitat. I tot
d’una manera absolutament poè-

tica. Van apareixent temes i se
n’hi van afegint i afegint de for-
ma al·lucinant. Hi ha matemàti-
ques, filosofia, poesia, una gran
fusteria teatral i un final brutal”,
s’emociona Broggi.
Eduard Farelo, Màrcia Ciste-

ró, Ernest Villegas, Xavier Boada
i Xavier Ricart són els encarre-
gats de donar vida en un escenari
hipertecnologitzat i amb el pú-
blic disposat al voltant en semi-
cercle, com un teatre grec, a
aquesta peça amb la qual Wajdi
Mouawad, conclouBroggi, “mos-
tra que el sistema en el qual es-
temvivint no és el bo, i es pregun-
ta per què hem de viure de lama-
nera que vivim. Es tracta d’una
obra antisistema, però sobretot
molt intel·ligent”.c

Una escena de Cels a la Biblioteca de Catalunya

A ‘Cels’, una agència
d’intel·ligència global
prova de descobrir
on es produirà un gran
atemptat terrorista

Safari Pitarra
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Quan falten només les represen-
tacions de les obres de Frederic
Soler i Hubert, Pitarra, incloses
en laMostra de Teatre Amateur,
que tindrà lloc els dies 28 i 29 a
la sala Tallers del Teatre Nacio-
nal (entrada lliure), s’ha estrenat
en aquest escenari un artefac-
te estrafolari anomenat Safari
Pitarra.
Els seus autors, Jordi Oriol i

Josep Pedrals, gent honrada, fan
que els personatges, tot just al co-
mençament, informin alt i clar
que res del que es dirà a l’especta-
cle ho ha escrit el seu protagonis-
ta. Al llarg del safari no escolta-
rem, doncs, cap singlot poètic del
mestre, sinó un enfilall d’ester-
nuts estrepitosos, tot sigui dit per
conjurar l’equiparació d’uns ver-
sos amb poca gràcia a un seguit
d’expansions gasoses més aviat
abjectes.
Emparats en la permanent in-

clinació de Serafí Pitarra a la críti-
ca social, Oriol i Pedrals fuetegen
situacions i personatges de l’ac-

tualitat, sovint amb noms i cog-
noms i de vegades driblant l’even-
tual vigilància de la justícia, tot re-
cordant que qualsevol semblança
amb individus i fets reals és pura
coincidència.
Ja se sap, però, que la bona in-

tenció no té res a veure amb la
bondat artística i així aquest sa-
ludable afany de netejar el pano-
rama local, tan empastifat, no té
res a veure amb la malícia sorne-
guera que gastava l’il·lustre dra-
maturg. D’altra banda l’argu-
ment de Safari Pitarra sembla
decidit en una curta estona d’in-
ventiva diarreica, ben disposats
els dos autors a una acollida i ul-
terior evacuació incontinent de
disbarats.
Precisament, si d’alguna cosa

haurà servit la rehabilitació de
l’autor català que amb bon criteri
ha proposat Xavier Albertí, serà
per entendre la vàlua literària i,
en tot cas, la potència i coherèn-
cia dels Singlots poètics, publicats
novament, ara en una edició mo-
dèlica d’Arola Editors en col·labo-
ració amb el Teatre Nacional de
Catalunya.
Safari Pitarra podria semblar

una broma descordada sense cap
relació amb el dramaturg, si no
fos que ell mateix esdevé un per-
sonatge de l’enorme i entossudit
desgavell escènic. La idea de
Jordi Oriol i Josep Pedrals és que
Pitarra ha fugit o ha estat segres-

tat del monument que hi ha al
Pla de les Comèdies, a la Rambla
de Barcelona, i en el decurs de la
seva cerca serà retrobat a la Xina,
on al nostre autor se’l venera
comningú.Hi hamolts passatges
a l’obra resolts en clau xinesa i
l’enderiament d’alguns personat-
ges de crear unmusical complica
l’estètica del producte fins a l’au-
tèntic deliri.
La direcció de Jordi Oriol –a

qui sabemcapaç de productes ve-
ritablement enginyosos i ben
construïts– juga amb entusiasme
a favor del caos i transfereix el
possible salvament del naufragi a
uns valerosos intèrprets que
suen de valent, insensibles als si-
lencis delators que es prodiguen
ambmassa freqüència com a res-
posta a unes insensateses pretesa-
ment jocundes.
No es pot regatejar el mèrit

que, en aquest sentit, té el treball
de Nao Albet i Marcel Borràs, de
Paula Malia i Aina Sánchez, i de
Carles Pedragosa. Lluís Soler,
que per dir-se com es diu, surt
convertit en la figura trans-
humant de Frederic Soler, és
com una estàtua de l‘últim acte
del Tenorio, empolsinat de gri-
sors d’ultratomba, i amb un aire
penitencial molt allunyat del
sarau inacabable.
A aquest safari, en efecte, li

sobra, a més a més, mitja hora
ben bona.c
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OriolBroggi tornaal teatredeWajdi
Mouawadambl’antisistema ‘Cels’
L’obra, amb estructura de thriller, qüestiona per què hem de viure com vivim


