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Oriol Broggi porta al Romea ‘Els cors purs’, un gran poema visual que enfronta passió i ideals

Chagall a laguerracivil irlandesa

BITÓ CELS

Jacob Torres, Borja Espinosa iMiranda Gas amb els músics al darrere en una escena d’Els cors purs

OriolBroggi tornaalRomea,onva
triomfar, i de quina manera, amb
la tragèdiaIncendis, deWajdiMo
uawad. Ihi tornaambunabarreja
de tragèdia i melodrama, amb un
gran poema visual sobre un amor
turmentat per al qual ha tingut al
capel famósquadredeMarcCha
gall on una parella d’enamorats
volen abraçats. Un gran poema
que es titula Els cors purs i que té
comatelódefonslaguerracivil ir
landesa. Aquells dos anys en què
els irlandesos que volien conti
nuar lluitant contra Anglaterra
per recuperar l’Ulster s’enfronten
alsquecreienquejahihaviahagut
massa sang vessada per acon
seguir la independència iés temps
de pau. I la parella protagonista
d’Els cors purs es troba enbàndols
oposats. Una parella que s’es
timen, que tenen un fill... i que es
traeixen. I que, com en el quadre
de Chagall, també en algun
moment volen pels aires del Ro
mea. Com ho fan les cadires. I els
pianos. Mentre sonen en directe
temes tradicionals irlandesos. I
també peces de Beethoven i
Mozart.
Broggi (Barcelona, 1971), capvi

sible de la companyia La Perla 29,
queté laseuhabitualal teatredela
Biblioteca de Catalunya –on ha
triomfatambpecescomCyranode
BergeracoHamlet–,explicaquefa
temps que volia posar en escena
aquesta peça curta i colpidora del
francès JosephKessel. Una histò
ria tituladaMarydeCork iquefor
mapartdel llibreEls cors purs.
“Ésunahistòriad’amormolt in

tensa,unamordesesperat, impos
sible,queens trenca l’ànima.Hem
recreat aquestahistòriaafeginthi
a més un pròleg basat en el llibre
Dublinesos de James Joyce, con
cretament en el relat Els morts.
Més que el text n’hem agafat les

ells. De ple. Els divideix. S’explica
la història d’amor d’ells dos allà al
mig, els seus sentiments impossi
bles, el seu amor absolut, i això
crea una tristesa aclaparadora,
immensa, desesperant. Al mig hi
haunnen,elseufill, i lasituaciófa
ràqueundelsdoshagidetrair l’al
tre i utilitzin el fill en contra”,
apuntaBroggi.
El director assenyala que “la

qüestió és que les idees s’interpo
sen entre la gent, fan que hagis

d’escollir entre el pare i lamare, el
país i la família, qualsevol guerra
civil causa divisions molt profun
des. La tragèdia és que mentre
viuselpresentdelatevasituacióal
paísnoets capaçd’agafarmésdis
tància i aquella nit abraçar el teu
marit idirliquel’estimes.Leside
es es posen per sobre. Hi ha una
frase de Joycequediuque les ide
es,alcapdelsanys, fanmoltdemal
alagent.Intentemexplicaraques
tafraseambelconte.L’espectador
assisteix a la lluita interna que te
nen ells i a la verbalització dels
seus sentiments, les seves idees
contraposades, el seupatiment”.
Assisteix a la lluita, conclou, de

persones “que intenten mantenir
el cor pur, fort, amable, però els
costa en certes situacions. Són
persones que pateixen pel fet de
no ser tan purs comvoldrien ser i,
si s’estimenalgú, saberl’hi dir”.!

Broggi ha tingut
al cap el quadre
de Chagall
en què dos
enamorats
volen abraçats

Magisteri ambBrouwer

El Conservatori del Liceu conclou
el cicle Liceu Cambra que, amb el
patrocinidelaFundacióFerrerSa
lat, s’ha convertit possiblement en
la millor oferta de masterclass en
músicaclàssicad’Espanya.Perallà
han passat aquesta temporada des
de Teresa Berganza oMaria Bayo,
en el camp vocal, fins al composi
tor George Benjamin, les pianistes
DinaYoffe iAkikoEbi, i el violinis
taPavelVernikov.
Avui és el torn del cubà Leo

Brouwer, mestre, compositor i fi
gura històrica de la interpretació
contemporània de la guitarra, que
nonoméshaproporcionat interes
sants obres per al seu instrument
sinó que va contribuir a revolucio
narne la tècnica. Nascut el 1939,
nét d’Ernestina Lecuona, pertany
al llinatgemés important de lahis

tòriadelamúsicacubana.Membre
del’AcadèmiadelesArtsdeBerlín,
director artístic del Festival de
Guitarradel’Havanaipresidentde
la Federació de Festivals Interna
cionals de Guitarra, aquest gran
amic del Conservatori del Liceu
ofereix avui una última classema
gistral (de10ha13h), enquèelpú
blicexternpotassistird’oientper5
euros, més una conferència (1618
h) i un concert de cambra amb els
alumnesmésavançatsdel centre.!
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Festival de Canes. Retransmis-
sió en directe de la cerimònia
d’obertura del festival i projec-
ció del film Dheepan, Palma
d’Or.
Institut Francès de Barcelona.
Moià, 8 (19 hores).

Política i corrupció, un binomi
inevitable? A l’entorn d’El
somni, de Bernat Metge,
diàleg amb Francesc J. Gómez,
professor de Filologia Catala-
na (UAB), i Enric Juliana,
periodista. Modera Bernat
Dedéu, filòsof.
Ateneu Barcelonès. Canuda, 6
(19 hores).

Humanistes d’Amèrica. Sessió
inaugural d’aquest cicle de
conferències magistrals amb
el politòleg, economista i
periodista xilè Rodrigo Rivas.
Casa Amèrica Catalunya. Còrse
ga, 299 (19.30 hores).

Contrabaix i piano. Concert a
càrrec de Frano Kakarigi i
Astrid Steinschaden.
Institut d’Estudis Nordameri
cans. Via Augusta, 123 (19.30
hores). Gratuït.

Concerts de primavera. El
Quartet de saxos Kebyart
Ensemble interpreta obres de
Pärt, Levy, Bozza, Falla, Ligeti,
Bortins i Geiss.
Centre cívic Urgell. Comte d’Ur
gell, 145147 (20 hores).

Passeig per l’òpera catalana del
segle XX. Espectacle d’òpera a
càrrec de Jordi Cortada, tenor,
Maria Teresa Garrigosa, sopra-
no, i Pau Casan, piano.
Teatre de Sarrià. Pare Miquel de
Sarrià, 8 (20 hores).

Dimecres de cinema alemany.
Projecció de la pel·lícula Nunca
fui tan feliz (So glücklich war
ich noch nie), VOSE.
Institut GoetheBarcelona. Roger
de Flor, 224 (20 hores).

Música coral. Concert únic dels
cors de la Colorado State
University, de Pueblo (Colora-
do), dels EUA. Gratuït.
Església Sant Ramon de Penya
fort. Rambla de Catalunya, 115
(20 hores).

Homenatge a Leo Brouwer. El
guitarrista, compositor i direc-
tor d’orquestra Leo Brouwer
torna a Barcelona per cloure
el cicle Liceu Cambra amb un
concert d’homenatge.
Conservatori del Liceu. Nou de la
Rambla, 88 (20.30 h). 10 euros.
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Teatre

ELS CORS
PURS
TEATRE ROMEA

FINS AL 19 DE

JUNY

Clàssica

CITES

MARICEL CHAVARRÍA

23 artistes i un espai

Setze estudis i una galeria d’art
conviuen a Piramidón, un pro
jecte ambiciós ubicat al distric
te de Sant Martí de Barcelona
que va néixer el 1990 amb l’ob
jectiu de fusionar en un mateix
espai la producció artística amb
la difusió i venda d’obres d’art
contemporani. Vinticinc anys
després de la seva creació,
aquest centre artístic presenta
L’espai invisible, una exhibició
sobre la incidència de l’espai en
el treball artístic i que estarà
oberta al públic fins al 29 de ju
liol.
Es tracta de la tercera i última

exposició d’un cicle que va co
mençar amb les mostres Bisturí
o arsénico i 25 al quadrat. Co
missariada per Rosa Pera, L’es-
pai invisibledisposarà de la par

ticipació de fins a vintitres ar
tistes que han estat o són resi
dents a Piramidón, i que tin
dran una participació activa
durant l’exhibició, ja que els as
sistents podran conèixer el seu
discurs artístic en primera per
sona. Una característica pròpia
d’aquest centre, que des de
l’inici ha buscat distingirse
d’altres galeries d’art amb
aquesta relació directa entre
l’artista i el públic.

Art

L’ESPAI INVISIBLE.
PIRAMIDÓN. CONCILI DE TRENTO,

313. FINS AL 29 DE JULIOL.

RAFA TINTORÉ

JUSTO BARRANCO

idees, l’ambient, l’esperit. L’hem
recreat, i aquest inici ensportaa la
història de Kessel, que així pren
més força. És la història d’un ma
trimoni durant la guerra civil ir
landesa.EllavacostataCollins,ell
aValera, lesdues faccionsdesprés
delaindependència.Unmatrimo
ni que s’estimen molt, que han
participatenlalluitacontraelsan
glesos ique,enelmomentde la in
dependència, quan esclata la
guerra civil, també esclata entre

L’obrade
JosephKessel
narra l’amor
turmentatd’una
parella amb
ideals oposats

Una exposició
comissariada per
Rosa Pera sobre
com influeix
l’espai en el
treball artístic

LEO BROUWER
CONSERVATORI DEL LICEU

CONCERT 20.30 H. 10 EUROS

El Conservatori
del Liceu tanca
avui amb el
guitarrista Leo
Brouwer el cicle
Liceu Cambra

del dia


