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Primera fila ICULT
El director de La Perla 29 inaugura el Grec amb la gran epopeia sumèria

MARTA CERVERA 
BARCELONA

Oriol Broggi és a la cresta de l’onada. 
Després de triomfar amb Èdip al Ro-
mea i reposar Boda de Sangre a la Bi-
blioteca de Catalunya, el director te-
atral de La Perla 29 inaugura oficial-
ment el Festival d’Estiu de Barcelo-
na amb El poema de Gilgamesh, rei 
d’Uruk, epopeia sumèria que recala 
al Teatre Grec demà. Els assajos han 
coincidit amb la preparació del seu 
debut en l’òpera amb La flauta màgi-
ca, de Mozart, en una nova produc-
ció que s’estrenarà 6 d’agost en el Pe-
ralada. 

— ¿Tenen una mica en comú els mun-
tatges que prepara? 
— Totes les històries ressonen: La flau-
ta màgica, Gilgamesh,Èdip rei... Quan et 
poses a La flautamàgica, apareix La di-
vina comèdia. Quan veus La guerra de 
les galàxies, descobreixes l’argument 
d’Èdip rei. I després d’aprofundir en 
Gilgamesh, he trobat passatges de la 
Bíblia i de L’Odissea. Hi ha una sèrie 
d’idees que són presents en tots 
aquests textos fundacionals perquè 
La flauta màgica també és un inici d’al-
guna cosa. Tot està molt unit. 

— ¿Què descobrirà qui no conegui El 
poema de Gilgamesh?  
— Un text clàssic de fa més de 5.000 
anys ple d’imatges suggerents. Tras-
lladar-les a escena i aconseguir que el 
públic les pugui imaginar a partir de 

donen les claus necessàries per en-
tendre quan fan de Gilgamesh o de 
narrador, o quan escenifiquen el que 
expliquen altres actors que entren en 
escena com Lluís Soler, Clara Segura, 
Marta Marco i Ramon Vila. 

— ¿Com aconsegueix implicar-se en 
tants projectes i no tornar-se boig?  
— Gràcies a un gran equip. Fer moltes 
coses és beneficiós perquè tens 
menys temps per atabalar-te i tot surt 
de manera més natural. Un pintor 
amb diferents quadros en marxa no 
s’obsessiona tant a l’hora de treballar 
en un. I un director al màxim de tre-
ball no es pot passar hores i hores 
fent-li voltes a les coses per després 
arribar a l’assaig i triturar els actors. 
Vas al gra. 

— ¿I en què consisteix això?  
— A saber identificar coses que sorgei-
xen als assajos, que agafes al vol i des-
envolupes intuïtivament. Assumir di-
versos projectes m’obliga a treballar 
de manera més intuïtiva. Per això, 
quan s’encavalquen muntatges, no el 
rebutjo: juga a favor de la meva ma-
nera de treballar. Com més obres tens 
entre mans, menys t’obsessiones amb 
una. Estàs una mica més relaxat. 

— Camina posat en dos projectes i....  
— En tres, perquè també preparo al-
guna cosa per a la pròxima tempora-
da al TNC [La bona persona de Sezuan] i 
cal prendre decisions. 

«Em mantinc al 
marge de les modes 
i dinàmiques 
d’aquesta professió.  
M’ajuda a tenir  
el cap fred»
— Realment, ¿no és massa? 
— És preferible no parar. I encara 
que ser en tantes coses pot resultar 
aclaparador, superat l’ensurt inici-
al, em va bé compaginar projectes. 
Potser no dormo el que cal, cert, pe-
rò ja arribarà el moment de descan-
sar. 

— Només li falta treure la capa i serà 
SuperBroggi. 
— [Riu]. M’he convertit en una espècie 
de Gilgamesh i vull fer-ho tot alhora. 
Em sento capaç de tot. Reconec que 
existeix el perill de superar els teus 
propis límits. De vegades penso que 
m’he passat. 

— ¿S’ha divinitzat, com Gilgamesh?  
— Alguna vegada, però una miqueta 
només. No massa perquè tant jo com 
La Perla ens mantenim al marge de 
les modes i les dinàmiques d’aquesta 
professió. Són coses que t’ajuden a 
mantenir el cap fred. No participem 
als Max, per exemple. 

«Em sento capaç 
de tot, igual  
que Gilgamesh»

Oriol Broggi

«Assumir tants 
projectes m’obliga  
a treballar  
d’una manera  
més intuïtiva i 
menys obsessiva»
la paraula, la dansa i la música no ha 
sigut fàcil. Ens ha ajudat molt treba-
llar amb la coreògrafa Marina Masca-
rell i amb el músic grec Yannis Papai-
oannou. Les seves melodies d’Armè-
nia, Pèrsia i també del Mediterrani 
ens traslladen a aquest món de lle-
genda omplert de déus, monstres, ba-
talles i fins a un diluvi. Però, alhora, 
Gilgamesh és un text fet a escala huma-
na que, com tots els clàssics, parla de 
sentiments, mort, sexe, amistat i por.  

— ¿Per què comparteixen diversos 
actors el personatge protagonista?  
— Els mites que apareixen aquí no 
ens són aliens perquè han traspassat 
els segles fins a arribar a la nostra ci-
vilització. I a aquest ser meitat home, 
meitat Déu i perseguir la immortali-
tat li senti bé estar interpretat de for-
ma col·lectiva per Màrcia Cisteró, To-
ni Gomila, Sergi Torrecilla, David 
Vert i Ernest Villegas. Ells estan tota 
l’estona a escena i es van passant la 
història. Hi ha uns codis interns que 

CARLOS MONTAÑÉS

 AL TEATRE GREC  Oriol Broggi, divendres, a l’escenari que acollirà ‘El poema de Gilgamesh’.
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— ¿Per?  
— T’has d’apuntar a la SGAE per 
participar i nosaltres no hi som, 
encara que són els premis nacio-
nals de teatre d’Espanya. ¡Però Es-
panya és tan polièdrica i diferent! 
Els ecosistemes teatrals de Barce-
lona i Madrid no tenen res a veure 
ni entre ells ni amb els d’altres ciu-
tats. Dit això, m’alegro pels èxits 
dels meus col·legues a l’última edi-
ció. Per a mi, hi ha una diferència 
de qualitat tremenda entre l’es-
pectacle de Julio Manrique [L’ànec 
salvatge] i altres que han guanyat 
anys enrere. Julio hauria d’haver 
guanyat un megamax. ¡Hauria 
d’haver guanyat el premi a la mi-
llor direcció cada any que ha 
muntat alguna cosa!  

— Debuta al Grec però ja hi va tre-
ballar abans.  
— Ufff, això va ser quan era molt 
jove, fa 24 anys. Vaig actuar a 
L’avar, de Molière. Un muntatge 
protagonitzat per Lluís Soler i diri-
git per Sergi Belbel. Llavors era ac-
tor i no massa bo. Per sort, me’n 
vaig adonar a temps.  

— ¿Què ha descobert amb la seva 
primera òpera?  
— La metodologia de treball can-
via molt. Els assajos són molt dife-
rents dels del teatre i el que envia 
no és el text, sinó la música. La po-
sada en escena va a remolc de la 
música. Mentre preparava Gilga-
mesh, he estat reduint els diàlegs 
de l’òpera i he introduït un perso-
natge que farà de narrador, inter-
pretat per Lluís Soler. L’escenogra-
fia, austera, s’està construint. 

— L’orquestra serà al centre de 
l’escenari. ¿Per què?  
— Em sembla increïble i màgic el 
que fan els músics. 

— Tornant al Grec. Aquest muntat-
ge amb La Perla 29, acostumada 
a treballar a la Biblioteca de Cata-
lunya en un espai singular amb 
unes 200 localitats, gairebé ha 
omplert tres dies el Teatre Grec, 
amb 2.000 butaques. ¿Com ho va-
lora?  
— És un èxit del festival i de la seva 
aposta per un text importantís-
sim. Encara que per al gran públic 
no ho sigui, hi ha molta gent que 
coneix i volia veure Gilgamesh. Els 
coneixedors d’aquesta literatura i 
aquesta primera civilització exis-
teixen, així com els seguidors de 
La Perla i els amants del teatre que 
consideren una festa anar al Grec. 

— ¿Com està sent l’adaptació a 
aquest impressionant escenari na-
tural de Montjuïc?  
— La Perla fa un tipus de teatre 
que harmonitza bé amb aquest 
espai. Encara que sembla molt 
gran, no ho és tant. És molt més 
gran el del TNC. L’escenografia 
s’integrarà a la naturalesa que 
l’envolta. El terra estarà cobert de 
sorra i els objectes aniran sortint 
d’allà i d’altres llocs. H

deesi
A rticle 595. Un amic meu que 

s’acosta als 90 anys té dues te-
ories molt interessants. Una 

té a veure amb aquells instants de la 
vida en què algú oblida alguna cosa: 
una paraula, un nom o una direc-
ció. Just en aquell instant, si ho pre-
guntes a una altra persona, aquesta 
segurament tampoc ho recordarà. 
Així que ell manté la teoria, sense 
cap fonament científic, que l’oblit 
d’aquesta dada és igual de contagi-
ós que un badall. 

Jo ho vaig provar ahir amb tres 
persones. Vaig fer veure que havia 
oblidat el nom d’una botiga i ells 
justament tampoc el recordaven. 
Potser són neurones mirall o sim-
plement empatia per l’oblit. 

L’altra teoria del meu amic tam-
bé és molt interessant. Té a veure 
amb l’aigua del mar i què passaria 

ro. Una cançó totalment diferent 
dins del seu últim disc, que por- 
ta per títol 1980. Em fa la sensació 
que la seva curiosa lletra té molt a 
veure amb un dilema personal del 
cantant 

Segon lloc. Katalonski (cada di-
jous, a TV-3). M’entusiasma el res-
pecte que té Halldór Már amb tots 
els seus convidats i la manera com 
els escolta. Crec que l’èxit d’aquest 
programa és el bon rotllo que supu-
ra tot l’equip. 

Primera posició. Gus van Sant 
(La casa encendida, Madrid). Una in-
teressant exposició que et trasllada 
directament a la ment d’aquest ge-
ni i te la mostra directament a tra-
vés dels seus propis ulls. Una increï-
ble forma de veure l’univers del ci-
neasta a través d’unes fotografies i 
creacions pròpies. 

I la seva segona teoria és que ell 
creu que si el mar no contingués ai-
gua, sinó xocolata o sorbet de llimo-
na, llavors tots beuríem sorbet de 
llimona o xocolata. Ho diu amb tant 
convenciment als seus 90 anys i no-
vament sense cap fonament cientí-
fic que, en ocasions, jo el crec total-
ment. Realment podria ser, per sim-
ple mimetisme potser ho faríem. 

Ara, cada vegada que miro  
el mar, no deixo de pensar que tant 
de bo fos pinya colada en comp- 
tes d’aigua, això m’agradaria a mi. 
¿I a tu...?  

¡Feliç diumenge! H

Teories sense 
fonament 
 

Albert 
Espinosa

Ell creu que si el mar  
no contingués aigua, 
sinó xocolata, tots 
beuríem xocolata

si aquesta fos una mica diferent... 
Bé, potser us ho explico després del 
millor de la meva setmana.  

Tercer lloc. Lo peor, de David Ote-

L’OBC triomfa  en la cinquena edició del seu popular concert celebrat a la platja de Sant 
Sebastià  H  Més de 14.000 persones  van disfrutar amb obres de Bernstein, Falla i Txaikovski

Delícia musical vora el mar
GRAN NIT CLÀSSICA A LA BARCELONETA

MARTA CERVERA 
BARCELONA

La música simfònica de l’OBC servi-
da en directe al peu de l’hotel vela 
(W Barcelona) va concentrar més de 
14.000 persones, xifra una mica su-
perior que l’any passat, a la platja de 
Sant Sebastià. Els amens compassos 
de les obres seleccionades per al con-
cert més fresc de l’orquestra barce-
lonina van contribuir a imantar el 
públic a la sorra i al passeig per als 
vianants que hi ha al costat. Ciclis-
tes, patinadors i sorpresos turistes 
van immortalitzar l’acte amb els 
seus mòbils. Tots es van unir als qui 
havien arribat hores abans que co-
mencés aquest popular esdeveni-
ment gratuït per col·locar-se millor. 

La Barceloneta, que fa una setma-
na va quedar sumida en un mar de 
plàstic després de la revetlla de Sant 
Joan, oferia un panorama molt dife-
rent. Gent de totes les edats disfruta-
va de la música, en família o amb 
amics. Els més previsors portaven 
avituallament. D’altres van optar 
per recórrer als xiringuitos, que van 
fer el seu agost gràcies a l’OBC.  

Bona ona 

Al director valencià Álvaro Albiach, 
titular de la Simfònica d’Extrema-
dura, se’l veia a gust. La bona ona, la 
curiositat dels espectadors que des-
cobrien la gran música per primera 
vegada i la seva espontaneïtat van 
motivar l’orquestra que es va diver-
tir tocant fora de l’Auditori. Com el 
públic, els músics es van anar ani-
mant a mesura que avançava la nit i 
veien des de l’escenari com la platja 
s’anava quedant sense espais buits.  

Encara que els matisos es perden 

amb la sonorització, imprescindi-
ble en espais oberts, el programa va 
ser un èxit. Es van aplaudir molt les 
dues obres de Bernstein, especial-
ment els tres passatges de West Side 
Story. L’Obertura cubana, de Gersh-
win, ideal per divertir-se amb moji-
tos, va donar pas a una de les melo-
dies més cèlebres de la dansa, el Vals 
de les flors  d’El Trencanous, de Txai-
kovski  , o el Vals y la Mazurca de Cop-
pélia, de Delibes. També van tocar 
dos moviments de la desconeguda 

Montjuïc, que Britten va compon-
dre en record de la Barcelona que 
va descobrir tres mesos abans de 
l’esclat de la guerra civil. Totes es 
van emportar aplaudiments. Però 
no tants com l’última peça del pro-
grama, la vibrant jota amb què 
conclou el ballet El sombrero de tres 
picos, de Falla. Els bisos van inclou-
re la sardana Camperola, de Toldrà, i 
el Danzón número 2, d’Arturo Már-
quez Navarro, que va acomiadar la 
nit a ritme de mambo. H

L’OBC va brindar 
 una magnífica 
vetllada amb una 
banda sonora plena 
de grans ‘hits’

JOSEP GARCIA

33Esperada cita  8  El públic va atapeir la platja de Sant Sebastià per disfrutar de la clàssica.


