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Teatre 
i dansa

GAIREBÉ ONZE ANYS han passat des 
que Oriol Broggi va dirigir El cercle de guix 
caucasià, de Bertolt Brecht, a la Sala Gran 
del TNC, potser una pedra a la sabata en la 
trajectòria del director, perquè no va anar gaire 
bé de públic. Una espina que tenia clavada, 
admet Broggi. “En una reunió de tècnics, vaig 
dir això i em van replicar dient-me que no 
era així, que el recordaven, aquell muntatge, 
que s’ho van passar molt bé. En 
canvi, ens va crear una sensació 
lleugerament agredolça. Volia 
tornar a fer un Brecht perquè 
la meva primera obra va ser 
Els fusells de la senyora Carrà. 
M’agrada molt, Brecht”. La peça 
del seu segon assalt brechtià a la 
Sala Gran és La bona persona de 
Sezuan, amb l’estil orientalista 
que està marcant els últims 
anys del director i amb Clara 
Segura com a actriu principal, 
el seu talismà. La protagonista 
de la peça, Shen Tu, ha estat 
encarnada a casa nostra per Anna 
Lizaran i per Núria Espert. Poca 
broma, doncs.

Brecht va situar l’obra a la Xina, però, com 
reconeixia ell mateix, podria passar a qualsevol 
lloc a cavall entre Orient i Occident. La va 
escriure entre el 1938 i el 1941, quan ja havia 
deixat l’Alemanya nazi i s’havia exiliat als Estats 
Units. I ens ve a dir que, en aquest món, la bona 
gent és impossible. “És un text molt juganer, 
molt teatral, que parla d’una noia que es 
disfressa i ho prova davant dels altres, una mica 

com Nit de reis”, assegura.
El director li ha tret ideologia: 

“Crec que això de la bona gent 
ho diu en general, sense pensar 
en el capitalisme. La moral 
d’aquesta obra és semblant a la 
que pots trobar a Hamlet o a El 
rei Lear. Té molts punts on poder 
estrènyer, però, si no vols, no cal. 
I no passa res”. Això, però, no és 
trair una mica l’autor alemany?, 
li preguntem. “No. Almenys 
no en soc conscient –respon–. 
Simplement, no he tirat per aquí. 
No he anat a buscar res, ni he 
subratllat res. Hi ha un senyor que 
s’està morint de gana i un altre que 
és molt ric. Ja està. Ja ho veus”.

Broggi diu que ha intentat prescindir del 
corpus teòric de Brecht a l’hora de muntar-lo, 
un autor que no està gaire de moda, tot i que 
per a molts és el Shakespeare del segle XX. “De 
vegades –apunta el director–, el nom de Brecht 
es fa pesat per al gran públic. I és veritat que les 
seves obres estan a mig camí entre una cosa 
social, històrica, explicativa, però per l’altra 
hi ha una part molt festiva i molt poètica, que 
oblidem sovint. Tinc la sensació que tornarà a 
fer-se molt”.

L’última vegada que Broggi va treballar 
al TNC va ser fa set anys, en la recta final del 

Bertolt Brecht, 
segon assalt

Oriol Broggi torna a la Sala Gran del TNC 
amb una obra de l’autor alemany, amb 

Clara Segura. Per Andreu Gomila

“Sovint 
ens 
oblidem 
de la part 
festiva i 
poètica de 
l’obra de 
Brecht”
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concurs que havia de triar el substitut de Sergi 

Belbel. Sort, diu ara, que no va convèncer el 

jurat. “Crec que em vaig equivocar presentant-

me. Sort que van triar l’Albertí, perquè jo 

m’hauria tornat boig”, confessa. Ara, a la 

Biblioteca de Catalunya, ha trobat el racó. 

“Quan em pregunten pel Nacional 

o pel Lliure, tinc la sensació que 

la Biblioteca és molt lliure i és 

nacional”, dispara. 

DE QUÈ VA…
Una noia deixa la 
prostitució per obrir 
un estanc en un 
entorn miserable.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR… 
Quins són els 
límits de les bones 
intencions?

 TNC. M: Glòries. Del 31 

gener al de 17 març. 29 €.
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