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UnTxékhov,per
començar...

La productora La Perla 29, d’Oriol Broggi i Carlota
Subirós, s’instal·la a la Biblioteca de Catalunya

Teresa Bruna
BARCELONA

La Perla 29, la productora
que Oriol Broggi compar-
teix amb Carlota Subirós,
s’instal·la a la Biblioteca de
Catalunya per fer tempora-
da amb sis obres. Amb
aquest objectiu han escollit
sis autors clàssics, un estil
amb el qual ja se sap que
Broggi fa meravelles. “És
que l’espai acompanya!”,
ens diu. Segur, és un marc
que encaixa perfectament
amb els textos.

Comencen amb L’oncle
Vània, de Txékhov, dirigida
per Broggi. “Cada vegada
que l’he vist, m’ha agradat
molt. Al final m’he dit: «Jo
també la vull fer!»”, afirma
Broggi amb el seu peculiar
humor, i continua: “És una
visió clàssica, no aporta cap

novetat [no ens ho creiem,
eh!]. Nosaltres buscàvem
una atmosfera txekhoviana
i l’obra ens ha portat aquí.
Es tractava només de tenir

uns bons actors”. Són
Ramon Vila, Rosa Gàmiz,
Màrcia Cisteró, Jordi Fi-
gueras, Enric Serra , Jesu-
sa Andany, Joana Palau i
Fernando Sarrais.

Broggi assegura que no
es tracta d’una versió. “Li
hem fet un pentinat. Sur-
ten russos de principis de
segle però no encarcarats.
Hem fet algun efecte de
so...”. Hi ha posat els oce-
llets, la seva signatura fins
ara present a totes les obres
que ha dirigit.

Davant la notícia que es
podien quedar tot l’any, han
arreglat el so: “Ara se sent
millor, que era el problema
més gran. També hi hem
posat una pantalla i hem
numerat les cadires. N’hi ha
162”. Cada dia, en acabar
l’obra, s’ofereix una copeta
de vi al públic. “Això crea

un ambient positiu, una co-
municació que ens agrada”,
explica.

La temporada 2007/08
L’oncle Vània es quedarà a
la Biblioteca del 19 de no-
vembre al 6 de gener. La se-
guirà El Comte Arnau, de
Sagarra, un monòleg inter-
pretat per Lluís Soler dirigit
per Antonio Calvo. Després
ve Hedda Gabler, d’Ibsen, di-
rigida per Pau Carrió amb
Àurea Màrquez com a pro-
tagonista. Cap al març torna
Lluís Soler, aquesta vegada
dirigit per Carlota Subirós
amb L’home de la flor a la
boca. S’acaba amb dues
obres dirigides per Broggi: la
reposició de l’Antígona, amb
Clara Segura i Pep Cruz, i El
Rei Lear, interpretat per
Joan Anguera i Marta Mar-
co, entre d’altres. ■

Futur obert
El Teatre de la
Santa Creu torna
al seu lloc natural
Dolors Lamarca, directora de la
Biblioteca de Catalunya, va
presentar oficialment el singu-
lar espai com a un nou teatre,

tot i que ja fa un dos o tres anys
que s’hi fan espectacles. En
certa manera el va descobrir el
mateix Oriol Broggi. Les seves
parets plenes d’història podri-
en parlar de teatre: “L’Hospital
sempre ha estat lligat al teatre.
Al segle XVII, molts nounats es-
taven criats amb les dides, per-

què les seves mares no tenien
prou llet i no n’hi havia en pols.
Per tal poder-les alimentar bé,
es va crear el Teatre de la Santa
Creu. Curiosament, ara s’han
de demanar subvencions per al
teatre i abans era el teatre que
subvencionava l’hospital”, va
dir. En aquella època, les repre-

sentacions es feien al Teatre
Principal, a la Rambla.

La Biblioteca estava pendent
d’obres. Ara se sap que fins
l’any que ve no començaran.
“Tenim la sort immensa de
poder continuar fent-hi teatre.
Després ens enyorarem i farem
una sala polivalent!”, va dir.

Oriol Broggi ha volgut fer un ‘Oncle Vània’ clàssic per obrir la temporada de la Biblioteca de Catalunya ■ LA PERLA 29

“Cada vegada
que he vist
‘L’oncle Vània’
m’ha agradat.
Al final, jo també
l’he volgut fer!”

doncs, un mix d’elements
extrets de la seva obra, so-
bretot d’El burgès gentilho-
me, Tartuf i El misàntrop.
Però, qui no hi estigui, no
ha de témer.

Lluny de l’encarcara-
ment acadèmic i la pedan-
teria erudita, som davant
una comèdia d’enganys,
impostures i embolics tan
intel·ligent com divertida,
un plaent i jocós vodevil
d’època que, si a estones fa
pensar en el millor de Phi-
lippe de Broca, té en l’es-
plèndid Romain Duris (se-

cundat per un perfecte Fa-
brice Luchini i una radiant
Laura Morante) el millor
successor de Jean-Paul Bel-
mondo possible. És també
una suggestiva visió del
món com a representació
teatral i, per damunt de tot,
un cant a les virtuts de la
comèdia com a millor ma-
nera de retratar la condició
humana.

*
Las aventuras amorosas del
joven Molière, FRANÇA, 2007
DIR: LAURENT TIRARD
ACT: ROMAIN DURIS, FABRICE
LUCHINI, LAURA MORANTE

Periòdicament, el ci-
nema francès estre-
na alguna luxosa su-

perproducció d’època de
rerefons cultista però adre-
çada a públics amplis àvids
d’espectacle amb coartada
intel·lectual. Las aventuras
amorosas del joven Moliè-
re (simplista adaptació de
l’original, Molière a seques,
igual que la prestigiosa bi-
ografia dirigida el 1978 per
Ariane Mnouchkine) per-
tany a aquesta categoria, i
s’hi poden trobar punts en
contacte amb, per exem-
ple, Cyrano de Bergerac i
Ridicule.

Però no es tracta d’una
recreació biogràfica de la
joventut del dramaturg
francès, sinó que més aviat
està emparentada amb elu-
cubracions literàries com
Agatha, Shakespeare ena-
morado, El secreto de los
hermanos Grimm o La
joven Jane Austen: l’argu-
ment de la pel·lícula aprofi-
ta un buit d’uns mesos en
la vida de Molière –quan
tenia 22 anys– per inventar-
se un suposat episodi que,
naturalment, hipotètica-
ment hauria influït en la
seva trajectòria posterior.

L’espectador familiaritzat
amb el teatre de Molière
reconeixerà en la trama de
Las aventuras amorosas...,
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La vida és un vodevil

La pel·lícula
constitueix un
cant a les virtuts
de la comèdia

XavierRoca

en realitat culpable d’utilit-
zar substàncies letals i deci-
deix fer-ho públic. És una
llàstima que en lloc de cen-
trar-se en la relació entre
aquesta figura d’inspiració
wellesiana –la qual Tom
Wilkinson incorpora amb
passió– i el mediocre
Clayton –del qual Clooney
no sap extreure tots els ma-
tisos–, Gilroy hagi preferit
construir un calidoscopi
narratiu de vegades eficaç,
però també confús i massa
discursiu. El to i els ambi-
ents transmeten amb con-
vicció l’angoixa d’un univers
controlat per les grans cor-
poracions. En canvi, la seva
ingènua correcció política
deixa un cert regust d’indi-
ferència. Cal agrair el com-
primís ètic i estètic de Cloo-
ney com a productor però
també cal témer que aquest
tipus de films esdevinguin
un gènere estereotipat.

*
Michael Clyton, EUA, 2007.
DIR.: TONY GILROY.
INT.: GEORGE CLOONEY, TOM
WILKINSON, TILDA SWINTON.

Sydney Pollack, un dels
actors i productors
d’aquesta pel·lícula,

va dirigir alguns dels thri-
llers polítics més interes-
sants del Hollywood dels
setanta. Per tant, la seva
presència a Michael
Clayton no és gens atzaro-
sa, per molt que aquesta
opera prima de Tony Gilroy
faci pensar més aviat en
Alan J. Pakula, tant per l’at-
mosfera feixuga dels esce-
naris com per la seva se-
quedat narrativa. I el fet
que no hi hagi història
d’amor possible encara re-
força més aquesta idea: en
l’economia del món globa-
litzat actual, la credibilitat
de la parella és una ficció
tan improbable com la dig-
nitat personal.

Precisament aquest és el
tema de Michael Clayton. El
personatge del títol treballa
per a una prestigiosa firma
d’advocats que s’enfronta a
un problema: un dels seus
cervells ha descobert que
l’empresa que defensen és

Compromís o fórmula
CarlosLosilla




