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L’entrada d’Oriol Broggi a
la Biblioteca de Catalunya
va ser per casualitat. Apro-
fitant que l’ala noble de la
biblioteca estava tancada
en previsió del muntatge
de dues grans exposicions,
el director terrassenc i àni-
ma de la productora La
Perla 29 va trobar un espai
per representar un Moliè-
re: El misantrop. Mentre
assajava, va voler arraco-
nar un material i el van
adreçar a la planta de baix,
una mena de cripta fosca i
tètrica mig abandonada.
De seguida va preguntar si
hi hauria la possibilitat de
fer-hi una segona estada.
Amb una Antígona. La di-
rectora Dolors Lamarca hi
va accedir, vist que el tea-
tre era una activitat com-
plementària òptima per a la
biblioteca. Havia de repre-
sentar-se abans que no es
convertís en sala de lectu-
ra. Durant aquest any, la
reobertura com a espai de
la biblioteca s’ha ajornat
fins que es concreti el nou
pla general de l’equipa-
ment que implicarà el tras-
llat de la Massana i l’ober-
tura amb un passatge a la
plaça de la Gardunya.

Ara fa un any es va estre-
nar Antígona. Dilluns se’n
reprèn la temporada a la bi-
blioteca. Amb les mateixes
oliveres i la sorra escampa-
da. De divendres a di-
umenge, dates en què
aquest títol té reservades
actuacions arreu de Cata-
lunya, es programarà El
carter del Rei, de Tagore,
un conte en què un nen a
punt de morir rep la visita
d’uns personatges amb els

quals s’evoca la bellesa de
viure. Aquesta peça la re-
presenten cinc actors se-
miprofessionals del Teatre
de Manacor amb una estè-
tica «que recorda Peter
Brook», confessa Broggi.
També l’últim treball de
l’actriu Rosa Gàmiz ha tin-
gut aquest director. Aques-
ta peça, pensada per a pa-
res i canalla de sis a deu
anys, és una versió de Pig-
malió, un conte en què
l’actriu narra la història
d’amor acompanyada de
veus gravades. Rosita, his-
tòria d’una florista s’es-
trenarà a Igualada, després
de fer temporada a la bi-
blioteca.

La Perla 29 retorna a la Biblioteca de Catalunya amb tres títols, tots dirigits per Oriol Broggi

Broggi cita Peter Brook amb un Tagore

� Antígona va guanyar el premi Butaca (el de més
transcendència catalana) al millor espectacle i a la
millor direcció. Tenia previst fer un muntatge hu-
mil, de dos mesos d’explotació per a un aforament
de 140 entrades, però fa un any que treballa. Calcu-
laven 40 actuacions i ja n’hi ha previstes unes 130.
Fa poc temps que han tornat d’una temporada de
tres setmanes al Teatro de la Abadía de Madrid.
Amb la versió castellana, ara, podria fer més actua-
cions a l’Estat espanyol. El retorn d’Antígona ve de-
terminat, de fet, per la demanda del muntatge al cir-
cuit català. A més de les 20 actuacions que ja van re-
presentar la temporada passada, ara en tenen unes
trenta més per teatres del territori. No hi figura Ter-
rassa, ciutat on Broggi, fins fa dos mesos, dirigia el
Teatre de l’Alegria. Ara hi ha trencat relacions, sense
rancor. Està oberta la possibilitat d’assistir a una fira
de Lisboa: cas que la presentin, la faran en català.

� El director Oriol Broggi aprofita la tirada i
recupera la premiada Antígona, quan és a punt
d’acabar la temporada de debut al TNC amb la
destacada versió de Primera història d’Esther,

Una escena d’Antígona, la temporada passada./ EL PUNT

Teatre Nacional
de Catalunya

� Primera història
d’Esther, de
Salvador Espriu
Del 31 de gener al
4 de març

Teatro de la Abadía
de Madrid /Biblioteca
de Catalunya

� Versió en castellà
d’Antígona, de
Sòfocles
Del 8 al 25 de
febrer

� Farà temporada en
català, de dilluns a
dijous, a la
Biblioteca de
Catalunya del 5 al
29 de març i
prepara una gira de
trenta actuacions
per tot Catalunya,
per aquestes dates

Teatre de Manacor/
Biblioteca de
Catalunya

� El carter del Rei de
Rabindranath
Tagore
Estrena divendres,
29 de setembre.

� Farà temporada
dissabtes i
diumenges del 10
de març a l’1 d’abril
a la Biblioteca de
Catalunya

Teatre Romea
� Passat el riu de Joe

Dipietro
És la seva primera
participació dins de
l’entorn de la
productora Focus.
Es programarà del
16 de maig al 17 de
juny.

JORDI BORDES / Barcelona de Salvador Espriu. La productora La Perla 29
acapara l’escenari accidental de la Biblioteca
de Catalunya aquest març amb tres propostes.
De dilluns a dijous, programaran l’Antígona de
Clara Segura i Pep Cruz. De divendres a diu-

menge, Broggi reprèn El carter del Rei de Ta-
gore, amb unes evidents referències al teatre de
Peter Brook. També per a públic familiar,
Broggi presenta un particular Pigmalió, inter-
pretat per Rosa Gàmiz.

Fan les Espanyes

L’AGENDA DE BROGGI

� Berta Sureda, gerent de
l’Entitat Autònoma de Di-
fusió Cultural de la Gene-
ralitat, va presentar el nou
festival Dansa... o No com
l’espai on es poden veure
creacions de noves ten-
dències que havien quedat
òrfenes arran de la clausu-
ra del Festival Sitges Tea-
tre Internacional (STI), el
2004. Sureda afirma que la
mancança del STI s’ha

anat corregint reforçant
festivals i creant-ne de
nous, com ara el que ara
presenta el col·lectiu La
Porta, que completin
l’oferta més convencional.

Dansa... o No pretén su-
perar la pregunta de si
aquesta disciplina con-
temporània és realment
dansa, i completar la crea-
ció amb activitats vincula-
des amb el pensament que
ajudin a entendre el resul-

tat final. L’esdeveniment
se celebrarà des de diven-
dres fins al 24 de març, al
Mercat de les Flors, el
CCCB, La Poderosa i La
Caldera. Tots els especta-
cles tenen entrada lliure,
llevat dels que es facin al
Mercat de les Flors. La
Porta treballa en la sensi-
bilització del públic, «una
feina imprescindible per
als nous llenguatges», se-
gons comenta Sureda.

Aquesta filosofia també es
repeteix en el festival, que
permetrà, a més, veure
creacions i instal·lacions
innovadores. És el cas, per
exemple, de les coreogra-
fies de Martine Pisani (9 i
10 de març), construïdes a
partir d’accidents quoti-
dians i que investiga dei-
xant ballarins fora de qua-
dre (dels sis intèrprets,
sempre n’hi ha un, que va
variant, que el públic no

pot veure). Eva Meyer-
Keller (11 de març) pro-
jecta una acció performer:
l’assassinat indiscriminat i
cruel d’unes cireres. El
col·lectiu Superamas pre-
senta (15 i 16 de març) una
coreografia amb música
de Mozart que fa ballar
banderes, com a interpre-
tació de la situació política
mundial. I Cindy Van Ac-
ker (18 de març) investiga
el cos com a màquina.

Dansa... o No dóna veu a creacions ignorades
arran de la clausura del festival de teatre de Sitges

J.B / Barcelona

En el primer cap
de setmana de la
Setmana del
Llibre es dobla el
nombre de visites
de l’any passat
� Barcelona. En el primer
cap de setmana de la
Setmana del Llibre en
Català s’ha enregistrat
el doble de visites res-
pecte al mateix període
de l’any passat, segons
un comunicat emès pels
mateixos organitza-
dors. El nombre de ven-
des totals també ha aug-
mentat significativa-
ment: fins a mitja tarda
de diumenge s’havien
venut 9.800 llibres i
s’havia facturat un 22%
més que l’edició passa-
da. L’organització va
atribuir a l’emplaça-
ment de la plaça de Ca-
talunya el principal fac-
tor d’èxit d’aquesta 25a
edició, així com al pro-
grama d’activitats dis-
senyades per a nens i
adults. Els organitza-
dors esperen que durant
aquesta setmana
l’afluència sigui igual o
fins i tot superior. Ahir,
la Setmana del Llibre
va tenir un record per al
periodista i escriptor
Josep Maria Huertas
Claveria, que era un vi-
sitant habitual de la fira,
mort dissabte, amb la
creació d’un espai amb
alguns dels seus llibres.
Avui, d’altra banda,
l’escriptor Quim Mon-
zó rebrà al vespre un
premi a la seva trajectò-
ria. / EL PUNT.

Sergi López i
Ariadna Gil,
premiats en un
festival de Porto
� Lisboa. Els actors ca-
talans Sergi López i
Ariadna Gil han estat
premiats en la XXVII
edició del Festival de
Cinema Fantàstic Fan-
tasporto, segons va
anunciar dissabte el ju-
rat. La coproducció his-
panomexicana El labe-
rinto del fauno, de Gui-
llermo del Toro, va gua-
nyar el premi a la millor
pel·lícula de la secció
oficial. El guardó per a
la millor actriu va ser
per a Ariadna Gil per la
seva actuació a la pel·lí-
cula Ausentes, de Da-
niel Calparsoro, i el
premi de millor actor va
anar a parar a les mans
del vilanoví Sergi Ló-
pez, pel film El laberin-
to del fauno. / AGÈN-

CIES.


