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La Perla 29 té prop de cinc
anys de vida. Els directors
Oriol Broggi i Carlota
Subirós buscaven una es-
tructura des d’on poder
presentar projectes i assa-
jar. De seguida, el Teatre
Lliure va fitxar Subirós en
l’equip de direcció artísti-
ca. Per això, Broggi ha es-
devingut, reconeix Su-
birós, «el director artístic»
de La Perla 29.

� «L’oncle Vània»
Des de dilluns i fins al 6

de gener Ramon Vila, Ro-
sa Gàmiz, Màrcia Cisteró i
Jordi Figueras protagonit-
zen el clàssic de Txèkhov.
Oriol Broggi pretén fer
una versió, «només penti-
nada» del text. No preveu
cap més lectura que la del
mateix text: «És un text
que t’ho permet tot; calen
bons actors que el diguin
bé.» Broggi comenta so-
bre les altres dues versions
que ha vist de la peça:
«M’han entusiasmat.» Pel
director és bo que aquest
títol torni a ser-hi cada tres
anys i s’adiu molt bé a la
sala. L’obra es va estrenar
en el festival Temporada
Alta. Ara, el públic envol-

tarà per tres bandes els ac-
tors, cosa que implicarà
que sempre hi hagi algú
actuant mig d’esquena a
alguna de les tres grades.

� «El comte Arnau»
Lluís Soler va llegir en

el festival Grec de fa tres
anys aquest poema èpic de
Joan Sagarra. Ara el recu-
pera del 21 al 24 de gener.

� «Hedda Gabler»
Pau Carrió debuta en la

direcció amb un Ibsen. La

impenetrable Hedda Ga-
bler és Àurea Màrquez
–brillant en Dimonis– del
7 de febrer al 9 de març.

� «L’home de la flor a la
boca»

Carlota Subirós dirigeix
Lluís Soler en aquest nou
títol de Pirandello. El clàs-
sic menys clàssic a la Bi-
blioteca. Serà del 28 de
març al 27 d’abril.

� «Antígona»
Per tercer any consecu-

tiu, Broggi rescata la seva
Antígona –premi Butaca
al millor espectacle
2006–, amb Clara Segura i
Pep Cruz de protagonistes.
Probablement, serà la tem-
porada de comiat. Del 5 de
maig al 6 de juny.

� «El rei Lear»
Broggi també s’atreveix

amb Shakespeare. L’obra,
amb Joan Angera de Lear,
té altres noms de pes, com
ara Ramon Vila, Clara Se-
gura, Marta Marco, Oriol
Guinart, Xavier Ripoll,
Òscar Muñoz i Babou
Cham. Segurament serà
espectacle del Grec: del 27
de juny al 10 d’agost.

La valenta temporada arrenca demà amb «L’oncle Vània», de Txèkhov

Broggi lidera un curs de clàssics
en un espai del centre bibliotecari

JORDI BORDES / Barcelona

� La directora de la Biblioteca de Catalunya, Do-
lors Lamarca, està encantada dels resultats de pro-
gramar teatre en un espai abandonat. Aquest espai
havia de ser un centre de lectura però el pla director
de reforma de la plaça de la Gardunya i de la matei-
xa Biblioteca en preveurà un ús diferent. Ho va
avançar Lamarca en la presentació de la temporada,
aquesta setmana. Serà una sala polivalent equipa-
da. L’espai que, des dels dos últims anys, s’ha uti-
litzat com a teatre té dificultats per a la representa-
ció: el valor patrimonial de la nau impossibilita
penjar-hi focus. Ara els problemes de reverberació
es corregiran posant estores a les parets, a més d’es-
tendre la sorra per terra. Les obres podrien comen-
çar l’any vinent. Per aquest motiu, la productora La
Perla 29 ja busca espais alternatius. La Biblioteca
els ha servit d’eficaç plataforma de llançament.
Van començar amb un títol (El misantrop) uns me-
sos i ara ja plantegen un cartell fins a l’agost. La Bi-
blioteca editarà els textos traduïts que es represen-
tin. Per Lamarca i Broggi, la representació teatral
és una manera diferent de llegir un llibre.

� La plataforma de creació La Perla
29 s’arrisca més que mai. Si fa quatre
anys van trobar una ala de la Biblio-
teca de Catalunya per presentar un

Una escena de L’oncle Vània, en l’estrena de Temporada Alta, fa unes setmanes. / EUDALD PICAS

espectacle a Barcelona durant unes
setmanes, ara s’atreveixen a fer-hi
una programació de gairebé nou me-
sos. Són sis peces de pes: L’oncle
Vània, de Txèkhov; El comte Arnau,

de Sagarra, del Grec de fa tres anys
amb Lluís Soler; Hedda Gabler,
d’Ibsen; L’home de la flor a la boca,
de Pirandello; Antígona, de Sòfo-
cles, i El rei Lear, de Shakespeare.

Hi haurà sala per a teatre
a la reformada Biblioteca

CENTENARI DE LA BIBLIOTECA DE CATALUNYA

� Té publicats nombrosos
títols de poesia però
aquesta és la seva primera
novel·la. Amb Austràlia,
Roc Casagran (Sabadell,
1980) es va emportat anit
el premi Pin i Soler de no-
vel·la, el més ben dotat
dels Ciutat de Tarragona,
amb 21.000 euros i la pu-
blicació de l’obra a Co-
lumna.

Austràlia és una novel-
la protagonitzada per Petra
Masmajor, que, «en no
conformar-se amb un pre-
sent monòton i fastigosa-
ment simètric i globalit-
zat», busca «les escletxes
que el sistema encara ens
deixa per ser una mica feli-
ços». El veredicte del Pin i
Soler es va revelar durant
la festa literària organitza-
da ahir a Tarragona, on
també es va fer pública
l’altra incògnita de la nit:
el guanyador del Vidal i
Alcover de traducció, que
va ser Quim Genís (Barce-
lona, 1961) pel projecte
d’adaptació de la Novelle
per un anno, de Luigi Pi-
randello. La resta de pre-
mis de premis ja s’havien
anat donant a conèixer du-
rant la setmana: el de poe-
sia se’l va endur Mireia
Vidal-Conte (Barcelona,
1970) per Margarides de
fons; el de biografia i me-
mòries, Eugeni Perea
(Riudoms, 1953), per Els
pòlders de la memòria; el
de narrativa per internet,
Raquel Casas (Vilanova i
la Geltrú, 1970), per Que
no torni, i el de cultura po-
pular, Josep Romeu Bisbe
(Vic, 1952), per El Nadal,
del mite a la tradició.

La protagonista de la
novel·la premiada amb el
Pin i Soler, Petra Masma-
jor, ha començat a treba-
llar de moderadora en un

xat televisiu, té vint anys,
viu en una ciutat dels vol-
tants de Barcelona, estudia
disseny gràfic i des de fa
temps comparteix una ca-
sa d’esquàters. Aparent-
ment té una vida molt nor-
mal, com la de tants i tants
joves del món occidental.
Però l’autor d’Austràlia es
planteja que potser no és
aquesta, la normalitat a
què aspira. «Potser vol al-
guna cosa més, arribar una
mica més enllà.» Roc Ca-
sagran, de 27 anys, és au-
tor de nombrosos llibres
de poesia (en solitari i en
reculls) i coautor del llibre
en prosa juntament amb el
jugador del Barça Oleguer
Presas Camí d’Ítaca, però
Austràlia és la seva prime-
ra novel·la. L’escriptor sa-
badellenc no vol donar de-
talls sobre el títol, perquè
«és difícil de justificar-lo
sense explicar el final», va
dir, però remarca que
aquest «no és un llibre de
viatges ni té res a veure
amb Austràlia».

Pel que fa al premi de
traducció, l’obra triada per
Quim Genís és un pes pe-
sant de la literatura italia-
na. L’any 1922, Pirandello
va decidir donar als seus
relats, fins llavors sempre
publicats de manera dis-
persa, una estructura uni-
tària amb el títol de Nove-
lle per un anno.

Es tracta d’un recull de
24 volums, d’aproximada-
ment 15 relats cadascun,
que en sumen un total de
365, nombre de dies de
l’any al qual es refereix el
títol. Gestí explica que
«aquests relats mostren el
Pirandello més sorprenent
i autèntic», i s’hi reflectei-
xen «les idees filosòfiques
de l’autor, com ara un arre-
lat conflicte entre instint i
raó».

L’escriptor sabadellenc Roc
Casagran rep el premi Pin i

Soler de novel·la
CARINA FILELLA/Tarragona

El guanyador, abans de recollir el premi. / JUANPE RODRÍGUEZ




