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(Íngrid Guardiola i Marc Artigau); 
Educació (Ester Rovira i Serge von 
Arx); Residències (Mireia Estrada i 
Pau Català); Projectes Internacio-
nals i Noves Veus (el mateix Martel i 
Georgina Oliva, la seva adjunta a la 
direcció artística); Escola de Pensa-
ment (Marina Garcés i Albert Lla-
dó); Fundació (Neus Masferrer i Jor-
di Sellas), i Lliure en Viu (Carme Fe-
noll i Oriol Pastor). Aquest últim 
serà clau per connectar i fidelitzar 
el públic via digital. Inclou, entre al-
tres, la creació del Canal Lliure, on 
es volen gravar totes les produc-
cions, i la creació d’una biblioteca 
digital d’accés públic.  

El seu pla necessita diners. «El 
Lliure no pot funcionar amb menys 
de 10 milions d’euros de pressu-
post». El del 2018 va ser de 8,7 mi-
lions amb uns ingressos propis 
d’1,7 i es proposa arribar als tres mi-
lions d’aquí a quatre anys gràcies a 
una nova àrea de màrqueting i cap-
tació de recursos. «La gent del Lliure 
està molt preparada i convé opti-
mitzar aquest capital humà», va de-
clarar Martel, que va deixar ESADE 
per estudiar i dedicar-se al teatre.  

 
RELLEUS / Els canvis al Lliure ja s’es-
tan notant. Les antigues col·labora-
dores de Pasqual que han dut les 
regnes del teatre des del setembre 
preparen les maletes. Clara Rodrí-
guez, dona de confiança en la gestió 
econòmica, deixa una plaça vacant. 
Aurora Rosales, mà dreta de Pas-
qual en la programació, no descarta 
continuar col·laborant amb ell al 
Teatro del Soho d’Antonio Bande-
ras, a Màlaga, el nou repte profes-
sional de l’exdirector del Lliure.  

Per Martel, el decàleg de mínims 
del seu projecte planteja la redistri-
bució de recursos per a la producció 
amb criteris de qualitat, trans-
parència i inclusió social, el suport 
anual almenys a un artista nou i la 
prohibició de repetir dos anys se-
guits un creador. Defensarà la 
màxima paritat en la programació i 
els equips artístics, així com la lli-
bertat ideològica i artística de tots 
els projectes. També planteja inci-
dir en el sistema educatiu, i generar 
sinergies amb altres institucions 
tant culturals com socials és un al-
tre dels seus objectius. Per exemple, 
«col·laborar amb el Sónar, amb la 
Biennal del Pensament», amb mu-
seus o entitats veïnals són algunes 
de les idees que té. 

 
SOCIAL / L’últim muntatge que Mar-
tel va dirigir al Lliure, l’aclamat Sis 
personatges-Homenatge a Tomàs Giner, 
protagonitzat per persones sense 
llar, dona una idea de l’esperit del 
nou Lliure. Va avançar que el seu 
pròxim muntatge, encàrrec del 
Grec abans de la crisi del Lliure, 
també incidirà en el terreny social. 
S’estrenarà aquest estiu a Gràcia i 
es veurà al principi de la temporada 
vinent. Aquesta coproducció junta-
ment amb una altra, també del 
Grec, i un espectacle d’exhibició és 
l’únic ara per ara previst per a la 
pròxima temporada. H

deesi

E scriu Valerie Steele a Fa -
shion theory. Hacia una teoría 
cultural de la moda (Amper-

sand) que quan cursava el seu 
postgrau a Yale un professor li va 
preguntar de què tractava la seva 
tesi. «Fashion», va respondre. Sob-
tadament interessat, el docent va 
preguntar si l’orientaria a Itàlia o 
Alemanya. Ella va pensar en Ar-
mani, però aviat es va adonar de 
la confusió. «No feixisme, fascism, 
sinó fashion, moda». El professor 
li va donar l’esquena i es va allu-
nyar amb caminar de pingüí. 

Steele explica la violenta al·lèr-
gia a la roba que tenen els profes-
sors universitaris. I,malgrat això, 
com tots cultiven un look estudia-
dament descurat, on manen 
«l’americana espellifada de pota de 
gall i els jeans ajustats». La pota de 
gall evoca un refinament esparra-
cat gairebé anglicà i els texans un 
lleu ressò proletari i la connexió 
(de vegades sexual) amb l’alumnat. 

A les universitats de l’Ivy League 
aquest aspecte vol denotar una fre-
nètica activitat neuronal. «La cultu-
ra nord-americana està tan pagada 
de si mateixa que no només ha des-
atès la norma de cortesia de l’ar-
ranjament personal, sinó que ha 
convertit aquesta desatenció en 
una virtut», reflexiona la narrado-
ra nigeriana de la formidable no-
vel·la Americanah, Chimamanda 
Ngozi Adichie. Però aquesta «atrò-
fia evolutiva en la vestimenta» pot 
evocar altres coses donat l’estat de 
la universitat pública espanyola: 
per exemple, un divorci recent i nú-
meros vermells en el compte. 

Parlem de gadgets o alimentació 
responsable amb serietat, mentre 
que el debat sobre la roba és sim-
plista i anèmic. Tendim a aparellar 
vestir amb elegància amb la pèr-
dua de valors: el primer dard que 
va fissurar l’amor de Pablo Igle-
sias, que compra la roba a Alcam-
po, per Íñigo Errejón va ser que «ha-
via canviat la seva manera de ves-
tir». Algú amb ulleres Wayfarer i 
pantalons de tub no podia ser d’es-
querres. Com si les classes humils 
no es vestissin de diumenge amb 
la dignitat de l’únic vestit. «¿Per 
què la gent que llegeix Dostoievski 
va amb pintes de Dostoievski?», es 
preguntaven The Go-Betweens. H

De la robeta  
en el medi 
estudiantil 
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Oriol Broggi dirigeix  ‘La bona persona de Sezuan’, una gran 
paràbola laica de Bertolt Brecht al TNC amb 12 actors i quatre músics

Judici a la bondat

M. C. 
BARCELONA

Al director Oriol Broggi els títols 
d’aire oriental li agraden. En l’úl-
tim Grec es va encarregar d’El poe-
ma de Guilgamesh i el 2004 va mun-
tar L’orfe del clan dels Zhao. Avui es-
trena al TNC La bona persona de Se-
zuan, de Bertolt Brecht (1898-
1956). Aquest dramaturg clau del 
teatre del segle XX va situar a la 
llunyana Xina l’obra per parlar 
del que passava al seu país, Alema-
nya. Escrita des de l’exili entre el 
1938 i el 1940, aquesta punyent 
paràbola laica sobre el bé i el mal 
té com a protagonista Shen Te, 
una prostituta de bon cor. 

El rol protagonista suposa tot 
un repte que a Catalunya han in-
terpretat abans grans actrius com 
Núria Espert i Anna Lizaran. En 
aquesta ocasió Clara Segura (Nit i 
dia) encarna aquest personatge 
que es desdobla en dos. Fer de 
Shen Te i Shui Ta ha sigut «un re-
gal». S’ha divertit molt fent 
aquest rol femení que es transves-
teix d’home. «És un gran plaer po-
der interpretar alhora un home i 
una dona, tot i que no deixa de re-
sultar curiós que necessiti trans-
formar-se en home per poder fre-
nar el seu excés d’empatia». Toni 
Gomila encarna l’aiguader Wan i 
Joan Carreras l’aviador Sun, al-
tres destacats personatges en un 
repartiment on la resta d’intèr-
prets assumeixen més d’un pa-

culí a fi de vetllar per ella i el seu ne-
goci. Però Shen Te tampoc ho pot 
deixar de ser al 100%, la seva part 
bondadosa segueix fent de les seves, 
cosa que que li portarà nombrosos 
problemes. ¿És compatible la bon-
dat amb una vida digna? ¿Poden so-
breviure les ànimes bones en un 
món capitalista? «M’ha sorprès la ri-
quesa de Brecht. Més enllà del dis-
tanciament que crea amb els seus 
personatges, té una poesia brutal. I 
una de les millors escenes d’amor, 
però no està escrita de manera 
frontal», ha assenyalat Segura. La pe-
ça té moments hilarants, emoció, fi-
losofia, música... 

El treball en els assajos ha sigut 
intens però també agraït. «És molt 
més potent del que pensava quan 
vam començar a aprofundir-hi. ¡Hi ha 
un joc constant!». Els actors tren-
quen sovint la quarta paret per diri-
gir-se directament al públic. Joan 
Carreras, que s’ha unit per primera 
vegada a la troupe de Broggi, s’ha 
sentit molt còmode amb ells. «La 
seva dinàmica de treball té molt a 
veure amb aquest concepte del joc, 
una cosa que permet fugir del dra-
matisme i d’aquesta autodificultat 
que de vegades ens imposem els ac-
tors», assegura. «Els personatges són 
un receptacle on pots entrar i sortir, 
alliberant-te del psicologisme en 
certa manera». És una obra molt cu-
riosa que, com recorda Broggi, «co-
mença com una gran comèdia i aca-
ba com una gran tragèdia». H

per. La majoria dels 12 actors són 
afins a LaPerla29, la productora de 
Broggi, l’escenari natural de la 
qual és la Biblioteca de Catalunya: 
Míriam Alamany, Màrcia Cisteró, 
Jordi Figueres, Mercè Pons, Albert 
Prat, Clara de Ramon, Marc Rius, 
Xavier Ruano i Ramon Vila. Més 
quatre músics en directe.  

33 Protagonistes  8 Joan Carreras interpreta l’aviador, i Clara Segura, la bona persona del títol.

DAVID RUANO

«El meu personatge  
 es converteix en 
home per frenar la 
seva empatia, és 
curiós», diu Segura

Tot comença quan els déus visi-
ten la Terra a la recerca de bones 
persones. Ella, l’única que ho de-
mostra oferint-los empara, és re-
compensada amb uns diners que 
utilitza per comprar un estanc i dei-
xar la mala vida. Però quan tots els 
ganduls s’acosten a ella per aprofi-
tar-se de la seva bona fortuna, deci-
deix canviar. S’inventa l’existència 
d’un cosí, Shui Ta, un alter ego mas-

«Disfruto amb aquest 
 treball amb Broggi  
i la seva gent basat  
en el joc», afirma 
Joan Carreras


