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Joanna Newsom 
desplega un univers 

barroc en un xou únic

MÚSICA

Joanna Newsom BARTS 33 DE NOVEMBRE 

Pop, avantguarda o música barroca? 
Aquesta és la pregunta que es faria algú 
que no hagués sentit mai a parlar de Jo-
anna Newsom i que hagués caigut per 
atzar en una de les butaques de la sala 

Barts la nit que hi presentava Divers (2015). I és 
que la californiana no acaba d’encaixar en cap de 
les categories anteriors, si bé participa de cadascu-
na d’elles. Arpista, cantant i lletrista virtuosa, ha 
creat un univers musical tan únic que només li per-
tany a ella i que, com saben els seus seguidors, re-
sulta fascinant. Per això sorprenia veure butaques 
buides en un dels únics set concerts de la gira eu-
ropea del nou treball, potser massa recent perquè 
hagi arribat a un públic més ampli. 

Amb l’acompanyament de tres multiinstru-
mentistes, entre els quals hi havia el seu arranja-
dor, Ryan Francesconi, Newsom va basar el reper-
tori precisament en peces d’aquest nou treball, 
tan dens, amb tanta informació, que probable-
ment es necessitarà una nova visita per degustar-
lo en directe amb tota la intensitat. Cançons riu 
com Anecdotes o Sapokanikan no tenen tornades 
reconeixibles i estan plenes de meandres, afluents 
i rierols. La música, a mesura que avança, es des-
plega davant dels espectadors com si activés els 
ressorts d’un llibre de pop-ups. Un paisatge tridi-
mensional en què arpa, violí, flautes i altres ins-
truments elèctrics i acústics evoquen èpoques an-
tigues més mítiques que històriques, un món més 
oníric que no pas real perfectament dibuixat per 
unes lletres carregades d’imatges simbòliques, de 
clara intenció literària i servides amb una dicció 
clara i uns arabescos vocals definits a la perfecció.  

No sempre és fàcil saber de què parla Newsom 
en les seves cançons però sí que podem veure les 
imatges que crea a través del so i de les paraules, 
i no sabem per què ni com però ens atrapen sen-
se remei. És com un encanteri, una màgia rara, 
que molt pocs artistes saben crear i del qual pots 
sortir, però que és difícil d’oblidar.e
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Un puzle amb tot  
l’univers d’Oriol Broggi

contrari, crec que seran més feliços. 
Volem que qui no conegui els frag-
ments  segueixi l’obra i qui sí, que els 
reconegui”, explica Broggi. De tota 
manera, no han tingut complexos a 
l’hora de manipular els originals al 
seu gust. “No hi ha ni una escena 
sencera”, diu Artigau.  

Al nostre gust és un espectacle 
100% La Perla 29: autors clàssics, 
teatre comercial, austeritat esceno-
gràfica, proximitat a l’actor. Laura 
Aubert, Jordi Figueras, Montse 
Vellvehí, Toni Gomila, Ernest Ville-
gas i Ramon Vila formen el grup de 
comediants que apareixen per un 

bosc que podria ser el d’Arden 
d’Al vostre gust i van saltant de 
personatge en personatge davant 
dels ulls de l’espectador, traves-
sant la quarta paret. “Som actors 
al servei de grans textos”, resu-
meix Villegas. “Sent textos molt 
clàssics, el resultat és molt mo-
dern. Hi ha una nova mirada al 
món”, afegeix Vila.   

A diferència de 28 i mig, que 
era un compendi d’idees visuals al 
voltant de l’univers de Fellini, Al 
nostre gust és un compendi d’ide-
es textuals al voltant de l’univers 
Broggi. L’obra té molt d’autorefe-
rencial –hi ha fragments d’anteri-
ors obres de La Perla 29, actors 
que repeteixen personatges, hi ha 
vestuari i attrezzo d’altres mun-
tatges; de l’abric de Hamlet a la 
camisa de Cyrano– però són pica-
des d’ullet que només captaran 
els fans molt obsessionats amb la 
companyia. No és imprescindible 
ser-ne conscient, però és el segell 
La Perla.  

L’actor Toni Gomila, que s’es-
trena a les ordres d’Oriol Broggi, 
diu, entusiasmat: “Tots els im-
pulsos que em van portar a fer te-
atre els he trobat aquí: el goig de 
la vida, l’angoixa de la mort, el po-
der de la paraula, la utilitat soci-
al del teatre... Això no és un con-
cert d’àries, no han escollit els 
fragments més famosos, sinó que 
és un concert d’ànimes: han xu-
clat l’ànima de cada obra”. L’obra 
està dedicada “a les víctimes de 
l’esperança i  l’optimisme”.e

La Perla 29 crea ‘Al nostre gust’ a partir de retalls dels clàssics

L’escenari de la Biblioteca de Catalunya ja no està recobert de sorra sinó que és un espai buit on uns 
comediants representen davant del públic fragments de textos clàssics. LARA ALONSO

TEATRE

No és una errata tipogràfica: la co-
mèdia de Shakespeare Al vostre gust 
es converteix en Al nostre gust a 
mans d’Oriol Broggi. L’autor anglès 
només va ser l’espurna inicial que va 
inspirar el director de La Perla 29. 
Quan va posar-se a treballar, es va 
adonar que no es volia encotillar en 
una obra concreta, que tenia ganes  
de “provar una cosa nova”. Per això 
va decidir inventar-se un espectacle 
de creació pròpia, juntament amb el 
dramaturg Marc Artigau, que en re-
alitat parteix d’idees, escenes i frases 
d’autors clàssics de la literatura uni-
versal (Sòfocles, Txékhov, Ibsen, 
Calderón de la Barca, Espriu, De Fi-
lippo, Shakespeare i fins a una tren-
tena de referents) que serveix a tra-
vés d’imatges, ambients i ingredi-
ents teatrals que també tenia ganes 
de recuperar o provar en escena.  

El resultat –que es podrà veure  
del 10 de novembre al 27 de desem-
bre a la Biblioteca de Catalunya– és 
un patchwork sense un fil argumen-
tal aristotèlic que “navega per les 
sensacions i els temes de sempre, 
com l’amor, la mort, la ira, l’enve-
ja, la gelosia i l’alegria” a través de 
“textos profunds i poètics”, expli-
ca el director, que assegura que el 
muntatge ha acabat tenint una uni-
tat, “com si fos l’obra d’un autor 
molt bo”. “El 80% dels espectadors 
no sabran d’on surten els textos i 
les idees, i no serà problemàtic, al 
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Una temporada amb 
quatre nous títols
La Perla 29 ha programat una altra 
temporada intensa. Després d’Al 
nostre gust, reposaran l’exitós El 
Petit Príncep a partir del 4 de de-
sembre a la Sala Barts. Al gener 
sortiran de gira amb Una giornata 
particolare i l’espectacle familiar 
La Julieta. Al març i l’abril Ferran 
Utzet dirigirà Dansa d’agost de 
Brian Friel a la Biblioteca amb ac-
trius com Marta Marco, Carlota 
Olcina, Màrcia Cisteró i Nora Na-
vas. Al maig i al juny Oriol Broggi 
dirigirà Els cors purs de Joseph 
Kessel al Teatre Romea. I de cara a 
l’estiu, el seu dramaturg de capça-
lera, Marc Artigau, està escrivint 
una obra amb l’única consigna que 
sigui “ambiciosa”: Caïm i Abel.  


