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La Perla 29, de 
Mouawad a Lorca 
3Oriol Broggi dirigirà ‘Boscos’ i ‘Bodas de sangre’

MARTA CERVERA
BARCELONA

Després d’una temporada en què ha 
experimentat amb noves fórmules 
creatives amb Al nostre gust, Els cors 
purs i Caïm i Abel, la companyia La Per-
la 29 torna als seus orígens, al tea-

tre de repertori. La temporada que 
ve l’obrirà al novembre amb un po-
tent monòleg: Un obús al cor, de Waj-
di Mouawad, interpretat per Ernest 
Villegas. De l’autor d’Incendis, Litoral 
i Cels també estrenarà Boscos, última 
part de la tetralogia La sang de les pro-

meses, de l’autor libanès establert al 
Canadà. Totes dues estaran dirigides 
per Oriol Broggi, ànima de La Perla 
29, que també prepara Bodas de san-
gre, de Federico García Lorca, amb 
Clara Segura, Pablo Derqui, Nora Na-
vas i Montse Vellvehí, entre altres.
 L’Hostalera, de Carlo Goldoni, di-
rigida per Pau Carrió, completa les 
principals novetats de la tempora-
da 2016-2017. El muntatge compta 
amb Laura Aubet, David Verdaguer, 
Júlia Barceló, Xavier Beltran, Jordi 
Oriol i Alba Pujol, i pretén ser més 
que una representació teatral. Car-
rió vol transformar el teatre en una 
plaça italiana amb taules al voltant 
de les quals s’asseurà el públic.

REFORÇATS DESPRÉS D’EXPERIMENTAR / 
«Aquesta temporada, encara que hem 
tingut algunes ensopegades pel que 
fa a públic perquè hem arriscat, ens 
hem tret de sobre l’obligació d’haver 
de triomfar amb cada muntatge. Hem 
desenvolupat altres formes de llen-
guatge. Al nostre gust, Els cors purs i Caïm 
i Abel han servit per reafirmar-nos, per 
créixer», va afirmar ahir Broggi, en la 
presentació de les obres que ompli-
ran el pròxim curs teatral la sala de la 
Biblioteca de Catalunya, un espai es-
pecial i únic.
 Tornaran al teatre de text però 
pensen seguir experimentant. Per 
exemple, a Bodas de sangre, que arri-
barà al juny, els actors aniran canvi-
ant de rol durant la funció. «Sempre 
m’ha agradat més llegir Lorca que 
veure les seves obres, perquè la seva 
poètica queda restringida quan pu-
ja a escena. Però la fórmula de Brog-
gi em sembla suggerent», va asse-
nyalar Segura, que aquests dies és al 
Romea amb Conillet, un aplaudit mo-
nòleg de Marta Galán Sala.

PEÇA AMBICIOSA / Boscos, a partir del 
març, és «tan complicada i complexa 
com Incendis», segons Broggi. Onze ac-
tors interpreten aquesta ambiciosa 
peça de Mouawad centrada en Euro-
pa i els seus conflictes. Comença el 
2006 però es remunta a l’any 1870, a 
la guerra francoprussiana, i també 
recorre la primera i la segona guerres 
mundials. En aquesta obra, a excep-
ció de Clara de Ramon, tots els intèr-
prets assumeixen més d’un paper.
 Per anant fent boca, Guillem Al-
bà reposarà el seu aclamat Trau, es-
pectacle d’humor gestual, del 13 al 
16 d’octubre, i tornarà Tothom ho sap, 
del 24 al 27 d’octubre, un recital de 
poesies, textos i cançons de Leonard 
Cohen a càrrec de Marta Marco, 
Marc Serra, Montse Vellvehí i Ernest 
Villegas. Per Nadal, i per tercer any 
consecutiu, també es podrà veure 
El petit príncep, aclamada producció 
de La Perla 29, Àngel Llàcer i Manu 
Guix, a la sala Barts. H

NOVA TEMPORADA A LA BIBLIOTECA DE CATALUNYA

33 Oriol Broggi i Clara Segura, director i actriu de ‘Bodas de sangre’.
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