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actor Juan Echanove s’estrena en la di-
recció apostant a cavall guanyador: Visi-
tando al Sr. Green (1996). Un text multi-

premiat que s’ha representat amb èxit en 21 països i
en 14 idiomes. Teatre comercial d’alta qualitat, de
públic d’ampli espectre, que es pot regalar amb la
tranquil·litat que hom l’encertarà. En un aparta-
ment de Nova York habita el Sr. Green, avi octoge-
nari que des que ha mort la seva dona sobreviu en
un espai llòbrec, com a supervivència quotidiana.
A causa d’una sentència judicial, ha de rebre cada
dimarts la visita del jove executiu Ross Gardiner,
que el va atropellar amb el cotxe i ara ha de complir
la pena en forma de treball social. La relació inter-
generacional no augura bons presagis. L’avi, jueu
tradicionalista, és un torracollons que no està dis-
posat a posar les coses fàcils a aquest jove, aparent-
ment segur d’ell mateix i sobradament preparat pe-
rò amb problemes emocionals a causa de la seva
homosexualitat, i intenta de bon principi evitar les
cites sense èxit. Des d’aquest conflicte inicial l’ac-
ció avança cap a un happy end, d’aquells de les bo-
nes comèdies hollywoodianes, que l’espectador
desitja i sap des del principi.

La gràcia de la peça no és el final, sinó el desen-
volupament d’una acció creixent a mesura que
avança, una porta que s’obre i una altra que es tanca
en cada escena. La imposició del sistema es trans-
forma en relació personal lliure. De la intransigèn-
cia s’arriba a la tolerància, de la desconfiança al
respecte mutu. Una lliçó de com les relacions hu-
manes es consoliden a còpia d’esforç, culminant en
veritable amistat epicureista. Hi contribueix encer-
tadament la il·luminació de Juan Gómez, que evo-
luciona d’un espai fosc a un de càlid, com les vides
dels protagonistes.

Echanove ha fet una posada en escena intel·li-
gent perquè ha evitat l’ensucrament i, donades les
característiques del text, era complicat no caure en
aquest superficial parany. El muntatge, però, va
més enllà i ho fa gràcies a Juan José Otegui, com a
Sr. Green, i Pere Ponce, Ross Gardiner. Otegui bro-
da una interpretació que fa molt difícil imaginar-se
aquest personatge sense el seu rostre, gest i to. Ho
fa de manera generosa, sense eclipsar Ponce, que
serveix una actuació ferma, a l’altura del veterà
Otegui en tot moment.

L’
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«Happy» debut
� Autor: Jeff Baron

Director: Juan Echanove

Intèrprets: Juan José Otegui i Pere Ponce

Escenografia: Ana Garay

Dia i lloc: Dimarts 16 de gener (fins al 4 de febrer)

al Teatre Romea

JORDI BORDES

Un moment de l’espectacle. EFE / TONI ALBIR

� Yasmina Reza, l’autora
d’Art que ha triomfat els
últims anys al Tívoli de
Barcelona tant en la pro-
ducció de Josep Maria Pou
i Flotats com amb la de Ri-
cardo Darín, tindrà en-
guany dues posades en es-
cena de la comèdia Tres
versions de la vida. La pe-
ça, escrita el 2001, es veu-
rà al Teatre Apolo des de
dimecres i només durant

dues setmanes en castellà i
el Lliure la presentarà en
català i sota la direcció de
Xicu Masó, del 14 de març
a l’1 d’abril.

La producció castella-
na, amb Sílvia Marsó, Car-
me Balagué, Joaquim Cli-
ment i José Luis Gil en el
repartiment, arriba a Bar-
celona després d’haver fet
unes 60 actuacions arreu
de l’Estat espanyol. La mi-
nitemporada a Barcelona

ha provocat l’endarreri-
ment de l’estrena a Ma-
drid, ja que els quatre ac-
tors ja tenen agenda per a
futurs projectes.

Tres versions de la vida
explica la mateixa situació
amb tres punts de vista di-
ferents: una lectura vode-
vilesca; una altra que re-
corda els clàssics natura-
listes com ara Ibsen, i una
tercera versió amb accent
contemporani. Per Marsó,

que a més d’actriu és pro-
ductora del muntatge, el
mèrit del text és que Reza
sap barrejar l’humor amb
la desolació en aquesta pe-
ça que qüestiona el món de
l’èxit. Cada versió plante-
ja un punt de vista diferent
amb rols canviats, els que
primer són botxins acaben
sent-ne víctimes. Per José
Luis Gil, cada personatge
adopta posicions creïbles,
tot i que antagòniques.

L’Apolo s’avança al Lliure en presentar
una comèdia de l’autora d’«Art»

J.B. / Barcelona

La tinenta d’alcalde de
Serveis Personals de Ter-
rassa, Mercè Corbera, re-
marca la diferència entre
el Centre Dramàtic i L’A-
legria, que corresponen a
dos moments i a implica-
cions institucionals dife-
rents, i celebra la primera
etapa del Centre d’Arts
Escèniques de Terrassa.
Corbera admet que ha es-
tat dur el naixement d’a-
quest centre tot explicant
que l’administració té me-
canismes diferents de
l’empresa privada que ho
fan tot més feixuc. La ti-
nenta d’alcalde apunta que
les incidències s’han anat
resolent i celebra l’entrada
de Pep Pla com a nou di-
rector, un nom de consens,
«que tirarà endavant amb
bon criteri el centre amb
l’ajut de la professió.»

Pep Pla ha accedit al
càrrec, que signarà d’aquí
a pocs dies, després
d’acordar amb l’Ajunta-
ment de Terrassa disposar
d’una certa autonomia
econòmica per a imprevis-
tos del dia a dia. També, a
partir d’ara, Pla es respon-
sabilitzarà de la programa-
ció teatral de la ciutat (no
únicament de les produc-
cions de L’Alegria, com
fins ara). El treball de
Broggi no ha estat única-
ment programar la primera
temporada sinó que també
ha elaborat un pla director
per a L’Alegria que Pep
Pla subscriu i que Mercè
Corbera comenta que els
el demanen per imitar-lo.

L’Alegria viurà un nou

impuls els pròxims dies
amb la constitució d’una
plataforma ciutadana que
representarà la continuïtat
dels impulsors del Centre
Dramàtic del Vallès.

Pep Pla signarà per un
any, tot i que aspira a diri-
gir també la tercera tempo-
rada. Pla assumeix la di-
recció just de temps per
contractar les noves pro-

duccions: «Cada vegada
les temporades es prepa-
ren abans.» Preveu fer una
temporada «austera» assu-
mint alguns dels compro-
misos que ja havia empa-
raulat Broggi i completar
el trienni amb una progra-
mació «més pròpia».

El Centre d’Arts Escè-
niques de Terrassa té un
pressupost de 800.000 eu-

ros, que aporten a parts
iguals el Departament de
Cultura i l’Ajuntament.
L’acord durarà fins al 31
de desembre del 2008. La
Generalitat va decidir im-
pulsar L’Alegria gràcies a
la tradició de la ciutat, on
grups com ara El Globus
(primer) i el Centre Dra-
màtic del Vallès han estat
referents catalans.

L’actor i director Pep Pla signarà, pròximament, com a nou director artístic

Oriol Broggi només aguanta un any
de director de L’Alegria de Terrassa
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� Oriol Broggi és un di-
rector molt ben valorat a
Barcelona (enguany debu-
ta en gran format amb una
producció al Romea i una
altra al TNC) que s’ha fet a
Terrassa i a la Sala Bec-
kett. Broggi, que va assu-
mir la direcció del Centre
Dramàtic del Vallès en la
darrera època sense el su-
port de l’administració
que ell exigia, va acceptar
l’encàrrec de construir
L’Alegria.

Ahir Broggi confirma-
va: «L’Ajuntament m’ha
cremat», després de quatre
anys d’haver-hi de depen-
dre. Deia, gràficament:
«Ja no em cauen bé», però
sense rancúnia. El director
entén que ja no és la perso-
na adequada per dirigir
aquest centre, i opina que
«una persona nova tindrà
l’energia per fer-ho».
Broggi ha preferit allibe-
rar-se dels problemes de
gestió renunciant a un càr-
rec i a un sou atractiu.

� Oriol Broggi va decidir no renovar
el contracte com a director artístic
del Centre d’Arts Escèniques de Ter-
rassa, L’Alegria, el 31 de desembre

Oriol Broggi, a L’Alegria, en una imatge d’arxiu. / O. DURAN

passat. Feia només un any que havia
accedit al càrrec. L’actor i director
Pep Pla serà el substitut de Broggi a
L’Alegria. Terrassa, la segona ciutat
després de Reus que disposa d’un

centre d’arts escèniques fora de Bar-
celona, repeteix la crisi de fa uns
anys, amb els daltabaixos entre
l’Ajuntament i el Centre Dramàtic
del Vallès.

«L’Ajuntament
m’ha cremat»


