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Sòfocles, Txékhov,
Shakespeare o Ibsen
es barregen en un
gran homenatge a la
paraula i els actors

El director es llança a la dramatúrgia amb ‘Al nostre gust’,
un passeig pels grans referents de la història del teatre

Algust d’OriolBroggi
JUSTO BARRANCO

Barcelona

Un passeig per la història del
teatre. Pels grans referents.
Amb una intensitat escènica
enorme. Gairebé una batalla a
l’escena. Un passeig que va des
de l’Antígona de Sòfocles fins a
laCordèlia delRei Lear i el bosc
d’Ardend’Alvostre gustdeSha
kespeare. Des de la Casa de ni
nesd’Ibsen, ambel copdeporta
final de Nora, fins a la tomba
d’Incendis deWajdi Mouawad.
I que passa per Eduardo de Fi
lippo. IperHandkeielsseusIn
sults al públic. I per l’Eleuteri de
la Primera història d’Esther
d’Espriu. I per descomptat, no
cal dirho, per Txékhov. Mo
ments teatralsqueperunaraóo
una altra a Oriol Broggi i els
seus actors –“perquè l’obra la
crees amb ells encara que des
prés la firma un de sol”, asse
nyala– els hanmarcat i que han
filat per construir la nova pro
posta del director, tituladamolt
gràficamentAl nostre gust i que
s’estrena el proper dia 10 a l’es
pai teatral que Broggi i la seva
companyia La Perla 29 han
consolidat a laBibliotecadeCa
talunya.
Aixòsí, el títolnonomésfare

ferència al fet que Broggi i els
seus sis actors –ErnestVillegas,
Toni Gomila, Laura Aubert,
Montse Vellvehí, Jordi Figue
ras i Ramon Vila– hagin teixit
l’obra totalment com volien. Es
refereix tambéal fet que en rea
litat el projecte original de
Broggi per obrir la temporada
eraAlvostregustdeShakespea
re. Però pensant en com mun
tarlo, i malgrat que li agrada
molt l’obra, a Broggi li va agafar
mandra. Perquè en realitat vo
lia fer una altra cosa. I va dir als
seus actors de fer una cosa una
mica diferent. I ha acabat sent
un canvi important, perquè, re
coneix, mai no havia fet de dra
maturg. Ja havia creat 28 i mig,
recorda, però tot estava centrat
en un tema i era molt visual.
Aquíhihaunviatgesenseunar
gument definit i volen que sigui

així, que el públic no esperi una
història típica.Hi trobaran, diu,
“uns actors perduts en un món
de somnis i que pateixen i es di
verteixen passant d’un senti
ment a un altre i explicantho”.
De les idees inicials, com es

criure una escena per al que
passa després queNora dóna el
cop de porta a Casa de nines,
n’ha quedat poc, referències,
moments. L’espectador mitjà
reconeixerà fragments de Sòfo
cles, Shakespeare, Txékhov o
Ibsen, encara que no és el més
important, remarca el director,
que explica que un 50 per cent
dels materials provenen
d’obres que ha muntat i l’altra
meitat d’obres que li agradaria
fer. “Són les coses que hem vis
cut i que ens agradaria haver
viscut.D’onvenim,onanem, ial
migunaespèciedebarallaescè
nica”, una obra que, apunta, co
mença per un desig indefinit, el
de l’espectador que va al teatre,
i s’acaba, no se sapgairebécom,
amb una mort. Una obra en la
qual els actors van d’una banda
a l’altra de l’escenari comunbi
dó deixat anar a la coberta d’un
vaixell en un mar agitat, en la
qual canten o fan música sense
acabarde tenir èxit i es refugien
enlaparaula,a laqualhomenat
ja l’obra, diu Broggi. Un gran
homenatge a la paraula i a l’ac
tor, al teatre, i, a través del tea
tre, a la vida.!

ITZIAR ORTEGA ERRASTI
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Música i solidaritat, ingre
dients que barrejats creen la
sinergia perfecta per tocar la
consciència de la societat. La
d’avui combina un espectacle
eclèctic, amb la veu d’Estrella
Morente com a fil conductor i
amb l’objectiu de finançar el
Programa de Nutrició per a
persones amb sida que la Fun
dació Vicenç Ferrer duu a ter
me a Anantapur (l’Índia).
Sota l’incomparable moder

nisme del Palau de la Música,
a les 20.30 hores es dóna cita
la veu d’una de les millors
cantaores de flamenc amb el

destacat violinista Gonçal Co
mellas com a director de l’Or
questra Amics Unesco Bar
celona i Antoni Besses, pianis
ta d’ampli repertori. I ho fan
celebrant el centenari de la
composiciód’El amorbrujo, de
Manuel de Falla, com a eix
d’un espectacle que serveix de
punt de trobada entre la músi
ca catalana i andalusa amb la
representació de la Rapsodia
sinfónica de Joaquín Turina,
les Canciones populares de Fa
lla i Federico García Lorca, i
Anna Frank, un símbol de Jor
di Cervelló.
Organitzat per la Fundació

Música Solidària, acabada de
crear, aquest tour que també

farà parada a Sant Sebastià,
Saragossa i Bilbao els propers
tres dies, respectivament, té
l’objectiu de recaptar fons per
millorar la qualitat de vida de
les persones amb sida mitjan
çant l’accés a una dieta equili
brada i d’alt valor nutricional.
Amb una entrada que va

dels 18 i els 68 euros, el públic
té l’oportunitat de formar part
d’aquesta lluita impulsada per
un Vicenç Ferrer que tenia la
profunda convicció que s’ha
d’actuar com si fóssim a Occi
dent, i no a Orient. Una emo
cionada Estrella Morente re
coneix: “No vaig conèixer Vi
cenç Ferrer, però m’agradaria
assemblarm’hi”. !

EstrellaMorente actua al Palaude la
Música ambun ‘Amorbrujo’ solidari

LARA ALONSO

Ernest Villegas a l’obra

La força de ‘Vilafranca’ arriba al Lliure

!Vaarrasara l’estrenaal
febrer i avui aterraaBarce
lona.AlLliuredeMontjuïc.
A la salagran,nimésni
menys.L’estrenavaser,
perdescomptat, a la ciutat
quedónael títol a l’obra:
Vilafranca (undinarde
festamajor). I el seuèxit,
ambbonapartdelpúblic
dret, i la sensacióqueel seu
autor idirector, JordiCa
sanovas,haviaaconseguit
unaobrarodona idegran

públic, l’hacatapultat al
Lliure.Vilafranca tanca la
trilogia sobre la identitat
catalanadeCasanovas
anantalnucli bàsicde la
societat, auna famíliaque
viuels anysdepelotazo
urbanístic.L’autorbarreja
lagranhistòriaamb la
gelosia i amorspreferents
queescuinena l’interiorde
cada família, convertintun
dinarde festamajorenuna
emocionantbatalla campal.
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• 20% de descompte al restaurant japonès Shibui

Creacions pròpies, innovadores i avantguardistes.

www.shibuirestaurantes.com
Tel. 93 321 90 04
C/Comte d’Urgell, 272
Barcelona

SHIBUI20Dte.
%

• 15% de descompte en els menús degustació

Cuina d’estacionalitat amb productes de La Garrotxa.

www.lescols.com
Tel. 972 269 209
Mas les Cols - Ctra. de la Canya, s/n,
Olot - Girona

RESTAURANT LES COLS15 Dte.
%

• 20% de descompte a URA RESTAURANT & LOUNGE

URA RESTAURANT & LOUNGE un nou lloc de culte a Barcelona.

www.urabcn.com
AvingudaDiagonal, 477, baixos
Barcelona

URA RESTAURANT20Dte.
%

• 20% de descompte al restaurant ESPAISUCRE

L’únic restaurant de postres del món.

wwww.espaisucre.com
C/ Princesa, 53
Barcelona

ESPAISUCRE20Dte.
%


