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Oriol Broggi insufla aire a La Perla amb nous directors

directors reconeguts però que de-
buten a la sala. Broggi atribueix el 
fet que tots siguin homes a cir-
sumstàncies artístiques i al fet 
que no dirigeix una empresa pú-
blica, tot i que creu “s’està fent la 
pressió correcta” per aconseguir 
la paritat “a mitjà termini”. 

 Després del pròleg que ha su-
posat la reposició de Bodas de 
sangre, el primer espectacle serà 
Una Ilíada, de la companyia con-
vidada, que inaugura temporada 
el 18 d’octubre després de passar 
aquest cap de setmana pel Festi-
val Temporada Alta. Eduard Fa-
relo protagonitza un monòleg 
“que parla de com la còlera de ve-
gades ens pot semblar una bona 
manera de desllorigar les coses, 
tot i que la violència mai és la so-
lució de res”, diu l’actor. La Per-
la recupera a finals de novembre 
4D òptic, una obra que va marcar 
època i va suposar la irrupció de 
l’autor argentí Javier Daulte a 
l’escena catalana. Ell mateix vin-
drà per dirigir els actors que ja la 
van protagonitzar fa quinze anys. 
Llavors eren uns desconeguts i 
avui són noms consolidats, com 
Nora Navas, Albert Triola, David 
Vert i Sandra Monclús. “Quan 

co, Marissa Josa, Ernest Villegas i 
Enric Auquer. Manrique sent fas-
cinació per aquesta “obra inclassi-
ficable que és entre un drama ru-
ral irlandès i una pel·lícula de Ta-
rantino”. A més dels irlandesos, La 
Perla continua apostant pels clàs-
sics italians. Ferran Utzet dirigi-
rà a l’abril Un, ningú i cent mil, un 
dels últims textos de Luigi Piran-
dello, amb “dos mestres de la co-
mèdia” com són Marc Rodríguez i 
Laura Aubert. I tancarà la tempo-
rada una obra inèdita als nostres 
escenaris, Això ja ho he viscut, de 
J.B. Priestley, dirigida per Sergi 
Belbel, amb el trio teatral que for-
men Sílvia Bel, Míriam Alamany i 
Carles Martínez, als quals s’afegei-
xen Lluís Soler, Jordi Banacolocha 
i Roc Esquius. “L’obra conjuga te-
mes filosòfics i polítics, però la 
manera d’exposar-ho és molt per 
al gran públic”, afirma Belbel. 

Aquest curs, La Perla té en gira 
per Catalunya Sopa de pollastre 
amb ordi i per Espanya el long 
runner que ja és Bodas de sangre. 
A més, tornarà a portar al Barts el 
musical El petit príncep, tot un 
clàssic nadalenc, i per segon any 
acollirà el cicle Escenes de filoso-
fia i teatre al novembre.e
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Javier Daulte, Julio Manrique i Sergi Belbel signen les grans produccions de l’any a la Biblioteca
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La companyia d’Oriol Broggi, La 
Perla 29, té una habilitat extraor-
dinària a l’hora d’organitzar les 
temporades. Solen funcionar 
com un acordió: un any presen-
ten moltes produccions pròpies i 
l’any següent en presenten po-
ques perquè es dediquen a explo-
tar els èxits assolits. Perquè el 
cert és que els muntatges que es 
presenten a la Biblioteca de Cata-
lunya solen acabar sent èxits de 
públic: si la temporada passada 
l’ocupació dels teatres de la ciutat 
va baixar al 56%, ells la van man-
tenir per sobre del 80%.  

Aquest any toca produir de va-
lent per a la Biblioteca. Muntaran 
quatre nous espectacles i un cin-
què títol que serà convidat. Cap 
d’aquests muntatges portarà la 
signatura d’Oriol Broggi. En part, 
perquè està preocupat “perquè 
La Perla no quedi tancada en ella 
mateixa”. En part, també, perquè 
tindrà feina dirigint al Teatre Na-
cional La bona persona de Sezuan, 
de Bertolt Brecht, a la Sala Gran. 
Per això ha comptat amb quatre 
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vam fer-la volíem ser argentins. 
Ara ja no no. Amb més experièn-
cia, hem redescobert moltes co-
ses del text”, deia Nora Navas. 

Una de les grans apostes 
d’aquest any és La reina de belle-
sa de Leenane, de Martin McDo-
nagh, que dirigirà Julio Manrique 
a partir del febrer amb Marta Mar-


