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La bomba emocional 
d’Ernest Villegas
3 L’actor debuta sol en escena amb ‘Un obús al cor’

MARTA CERVERA 
BARCELONA

E
rnest Villegas (Manlleu, 
1976) debuta en el monò-
leg amb Un obús al cor, un 
bonic i profund text de Waj- 

di Moawad, aclamat autor libanès 
que quan va esclatar la guerra civil al 
seu país es va refugiar al Canadà amb 
la família. El Teatre de Salt (Girona) 
acull aquest divendres l’estrena del 
muntatge coproduït per Temporada 
Alta i La Perla 29. Recalarà a la Bibli-
oteca de Catalunya a partir del 17 de 
novembre.

 Les obres de Moawad han connec-
tat amb un públic ampli a Catalunya. 
Oriol Broggi, que ja n’ha dirigit du-
es a la Biblioteca de Catalunya, In-
cendis i Cels, s’encarrega de la posa-
da en escena juntament amb Ferran 
Utzet. «És un text preciós on aparei-
xen una sèrie de temes ja coneguts 
de Moawad com la identitat, la re-
lació de l’immigrant amb el país 
d’acollida, la guerra i la memòria», 
ha dit Broggi. «També parla de fer-se 
gran i d’acceptar una malaltia».
 Utzet defineix aquesta peça com 
«un viatge èpic i alhora íntim, en el 
qual apareixen moltes idees i fins i 
tot frases habituals en la seva litera-
tura».

«CRIT DESESPERAT» / Un obús al cor és 
«un crit desesperat», ha dit Villegas, 
que va formar part del repartiment 
de Cels. El monòleg recorre escena-
ris coneguts d’altres obres de Mo-
awad com la família i la identitat. I 
ho fa a partir de les reflexions d’un 
home que veu com la vida li canvia 
després d’assabentar-se, a través 
d’una trucada telefònica, que la se-
va mare està a l’hospital molt deli-
cada de salut. «És un text molt bès-

tia que parla de moltes coses, entre 
d’altres, de la incomunicació entre 
pares i fills. Burxa en el dolor però 
ho fa de forma molt bonica i amb 
molta humanitat».
 Una de les dificultats sorgides a 
l’hora de portar-lo a escena són els 
continus salts en el temps. «L’autor 
viatja constantment del passat  al 
present recordant vivències molt 
fortes», ha explicat Villegas. Les se-
ves ganes d’enfrontar-se al públic 
en solitari van sorgir mentre feia 
Dansa d’agost. Últimament han si-
gut moltes més les dones que s’han 
llançat al monòleg –Clara Segura, 
Laia Marull, Carmen Machi– que 
homes. «Un s’ha de sentir preparat 
i amb ganes per defensar un text en 
solitari», ha declarat Broggi. «Quan 
Villegas em va preguntar si podia 
dirigir-lo em va semblar fantàstic. 
Ha arribat l’hora que es reivindiqui 
com a actor».
 Encara que el protagonista ha 
tingut dubtes alguna vegada sobre 
la direcció a quatre mans de Broggi 
i Utzet, l’experiment ha sigut enri-
quidor. «Tots dos han sumat. Tam-
bé han respectat el punt de partida 
des del qual jo volia treballar». H
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33 Ernest Villegas, intèrpret d’‘Un obús al cor’.


