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Broggi i el bon gust per explicar històries

tat, aquest és el seu espectacle. En 
aquesta proposta es manifesta el 
Broggi de L’orfe del clan dels Zhao, 
aquella faula que va explicar al Ro-
mea. En un espai escènic molt més 
gran i exigent, hi trobem una ex-
cel·lent direcció en els constants 
moviments dels intèrprets, una 
gran precisió en les escenes més ín-
times i, sobretot, un esplèndid tre-
ball d’interacció del text amb la mú-
sica en directe de Joan Garriga i el 
seu grup de corda i percussió. Músi-
ca molt més abundant que a la pro-

posta de Brecht i que a la recorda-
da versió que el Lliure de Fabià 
Puigserver va estrenar al Mercat de 
les Flors el 1988. Una música amb 
molt protagonisme que opera com a 
coixí de no poques escenes refor-
çant la calidesa d’una obra conver-
tida quasi en rondalla. Clara Segu-
ra és lògicament la gran protagonis-
ta, i no decep en el seu doble paper. 
Però el que omple la funció del tot és 
l’excel·lent treball dels secundaris, 
encapçalats per un divertit Toni Go-
mila, l’ingenu i fràgil aiguader.e
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Joan Garriga dirigeix un quartet de corda i percussió que dona 
calidesa a una obra convertida en rondalla. DAVID RUANO

 Un àlbum sobre 
‘L’estaca’ per 

reivindicar la llibertat 

LLIBRES

L’estaca, de Lluís Llach, és una de les cançons 
més conegudes de la música catalana. Versi-
onada a tot el món, la popularitat de L’estaca 
s’ha mantingut viva fins avui, i ha inspirat 
molts artistes.Un d’ells és l’il·lustrador Jordi 
Vila Delclòs, que a partir de la cançó ha creat 
un àlbum il·lustrat publicat per l’editorial Sím-
bol. El llibre, que porta el títol del tema de 
Llach, trasllada a l’actualitat els versos de L’es-
taca. Així, la lletra de la cançó adopta nous sig-
nificats a partir de la situació actual de Catalu-
nya fent referència a esdeveniments clau dels 
últims anys com les manifestacions i la defen-
sa dels col·legis electorals durant l’1-O. Amb 
un traç vívid i unes il·lustracions coloristes, 
Delclòs combina els versos de Llach amb di-
buixos de ciutadans que escriuen “Llibertat” a 

les parets amb pintura groga i 
d’altres que fan front a les 

càrregues policials de 
l’1-O en pobles i ciutats 
del país. El llibre, que 
es pot aconseguir 
amb l’ARA el cap de 
setmana del 9 i 10 de 

febrer, és un clam a la 
llibertat i un rebuig a la 

repressió.e
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El llibre, 

amb l’ARA 
L’àlbum il·lustrat 
es pot aconseguir 

el 9 i 10 de  
febrer amb  

el diari

‘La bona persona de Sezuan’  
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Diria que La bona perso-
na de Sezuan (escrita 
entre el 1938 i el 1942) 
és una obra històrica, 
no perquè es basi en 

cap esdeveniment real, sinó per 
l’envelliment de l’adoctrinament 
moral que proposava l’autor –jo di-
ria que d’arrels jesuítiques– i per la 
inoperància actual del famós dis-
tanciament pedagògic i alliçonador. 
Malgrat que el dilema que planteja i 
les situacions socials dels personat-
ges no hagin canviat amb el pas dels 
anys, resulta si més no arriscat rei-
vindicar l’actualitat d’una obra que 
es clou excusant-se per no haver 
trobat un final adequat i traslladant 
als espectadors la possible resolució 
del dilema. 

Segur que per als amants de les 
actuals avantguardes o les noves es-
cenes la proposta d’Oriol Broggi és 
poc agosarada, però per a aquells a 
qui els agrada que els expliquin –i 
els expliquin bé– una història, di-
guem-ne paràbola per remarcar 
aquest sentit religiós abans esmen-
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