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Oriol Broggi estrena al Temporada Alta ‘Un obús al cor’, un monòleg de l’autor d’‘Incendis’

UnobúsanomenatMouawad
JUSTO BARRANCO
Barcelona

Oriol Broggi torna a posar
en escena un dels autors
quemésèxitlihanrepor-
tatelsúltimsanys:elliba-

nocanadenc Wajdi Mouawad
(1968), l’homequehaestatcapaçde
reinventar la tragèdia per al món
contemporani. De Mouawad ja ha
portat a l’escenari Incendis –tot un
fenomen a la cartellera barceloni-
na– i Cels, i avui estrena al Festival
Temporada Alta de Girona –al tea-
tre de Salt– el monòleg Un obús al
cor, quedel 17denovembre al 18de
desembre també es podrà veure a
Barcelona, al teatre de laBiblioteca
deCatalunya. Es tracta d’unmonò-
leg que, protagonitzat per Ernest
Villegas i dirigit a quatre mans per
Broggi i Ferran Utzet, recorre els
temeseternsqueMouawadaborda
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ErnestVillegas aUnobúsal cor

a lessevesobres: lacercade la iden-
titat, les difícils relacions amb els
pares, la guerra, l’exili, les diferèn-
ciesculturals i lamort.
“Paral·lelament a les obres de te-

atre, Mouawad ha anat escrivint
novel·les i uns quantsmonòlegs so-
breelsmateixostemesperòtractats
d’una manera diferent. Un obús al
cor explicamoltes coses properes a
Incendis;hihafrases,passatges,pe-
rò es tractad’una formaespecial de
monòleg: elprotagonistaparlaamb
la mare, canvia sovint de temps, és
difícil per a l’actor”, explicaBroggi.
Idestacaque“éslahistòriad’unho-
mequeexplica al públic el seuviat-
ge a un hospital de Mont-real una
nit que neva molt mentre la seva
maremor. Li costa anar-hi, voldria
no haver-ho de fer, però ho fa. I li
apareixeranels fantasmes i lespors
de quan era un nen, i aconseguirà
afrontar-los i reconciliar-se amb la

‘L’església
delmar’,
a Barcelona
Carrer Pietat de Barcelona, ahir,
cap a migdia: ni un sol turista i, en
canvi, persones vestides amb túni-
ques, calçons, saies, pellisses, vels,
capes, còfies, corones, mitges, ho-
palandes...Hemtornatal’edatmit-
jana? Això semblarà, durant dues
setmanes, en alguns carrers i pla-
ces de la ciutat, onhadesembarcat
el rodatge de L’església del mar, la
sèriebasadaenlanovel·ladeFalco-
nes, després de Càceres, Madrid,
Oropesa i Cardona, per exemple.
Ahir es van poder veure Michelle
Jenner (Mar Estanyol) i Silvia
Abascal (Elionor) dirigides per
JordiFrades.Demoment, l’escena
més complexa ha estat la recons-
truccióde la façanadeSantaMaria
del Mar, feta a Càceres, “perquè a
Barcelona hauria estat impossible
muntar tot aquell embolic. Encara
ens falta labatallanaval, aTamarit,
amb el castell de fons” i l’ajuda
d’efectesdigitals. /XaviAyén
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mare,amblasevavida,amblespors
amagadesdinsde la sevaànima”.
“Si a Incendis–diueldirector–hi

haunacercadelaidentitat,desaber
qui ets a través d’un viatge físic al
Líban, d’un retorn al passat, aquí
també es dóna la recerca de saber
quiésell,perquèestàmalamentala
vida, quins són els seus dolors, les
sevespors, i tambéhihaunapartde
viatge, perquè mentre va a l’hospi-
talexperimentaunviatgeiniciàtic”.
L’aposta de Broggi no s’acaba

aquí. Al teatre de la Biblioteca de
CatalunyaestrenaràalmarçBoscos,
l’única part de la tetralogiaLa sang
de les promeses de Mouawad que
encara no havia muntat a Barcelo-
na. “Era una obra que sempre
m’havia semblat massa exagerada.
Quan la llegeixes, penses: ‘Ara s’ha
passat’. Peròdesprés, ambel temps
veus que la realitat es passa molt”,
diu, i somriu.!

BobDylan
reconeix
al seuweb
el premi
Nobel
BARCELONA Redacció

Quan l’oficina de la secretaria
de l’Acadèmia Sueca ja havia
desistit dels seus intents estè-
rils de parlar amb Bob Dylan
per comunicar-li que havia
guanyat el premi Nobel de Li-
teratura, el cantant ha donat
senyals de vida. A la portada
del seu web oficial, sota
l’anunci de l’aparició d’un lli-
bre amb les lletres de les seves
cançons del 1962 al 2012, apa-
reix el lema, escrit en majús-
cules: “Guanyador del premi
Nobel de Literatura”. És una
manera de reconèixer que ac-
cepta el guardó, després dels
dubtes, sembrats pel seu silen-
ci, sobre si rebutjaria el premi
o no, com va fer Jean-Paul
Sartre al seu dia.
Ahir, un altre premi Nobel,

Mario Vargas Llosa, es va su-
mar al debat sobre si Dylan
mereixia ser premiat. “El nos-
tre temps està marcat per l’es-
pectacle en totes les activitats,
també en la cultura i la políti-
ca”, va dir. Un símptoma de
democratització, però la cul-
tura, va afegir, “implica selec-
ció i una elit, per la gran com-
plexitat que comporta”. I va
posar com a exemple de la
“frivolització i banalització”
de la cultura la concessió de
premi Nobel de Literatura a
BobDylan. Ho considera “una
equivocació”, encara que re-
coneix que li agradamolt com
a cantant.
A parer seu, el Nobel de Li-

teratura ha de distingir una
gran obra que hagi marcat un
temps o la d’un autor poc re-
conegut fins aquell moment i
que se’l mereix, “no l’espec-
tacle d’un gran cantant”. L’es-
criptor hispanoperuà s’ha
preguntat en aquest punt si
l’any que ve concediran el
Nobel de les lletres a un fut-
bolista.
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“Un film monumental” - JUAN SARDÀ, EL CULTURAL

“Una de les millors pel.lícules que veurem aquest any” - DÍAS DE CINE (TVE)
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