
http://www.teatral.net/ca/noticies/17350/al-nostre-gust-el-nou-experiment-de-la-perla-29-que-obre-la-temporada

Secció: Teatro
06/11/2015

'Al nostre gust' el nou experiment de La Perla 29
que obre la temporada

Títol: Europa Espanya Català
Autor: Teresa Bruna Teatralnet

Ja els enyoràvem! Però s'ha acabat l'espera: el 10 de novembre La Perla 29 estrena temporada i
amb un espectacle de creació: Al nostre gust. "És una proposta especial, diferent, feta de retalls
d'idees, com una mena de patxwork de diferents moments del teatre, fet a ma per la companyia i
en Marc Artigau que ens ha ajudat en la dramatúrgia", exposa l'Oriol Broggi, director de La Perla i
també de l'espectacle.

Començaré advertint que és difícil d'explicar, però, per si no me'n surto, que sapigueu que tot
l'equip n'estan visiblement més que cofois i que, fins ara, La Perla 29 només ens ha donat
alegries. "Parla de la vida i del teatre. I com que hem estat molt relacionat amb el Festival
Shakespeare fins que va morir l'obra arranca amb uns còmics perduts en un espai que acaba sent
un dels boscos de Shakespeare", apunta Broggi per aturar una mica l'anhel de saber de què va. I
remarca que "està fet perquè la gent es deixi portar. No hi ha un argument de base, està cosit de
rèpliques i fragments que són importants per a la història del teatre o que ens han agradat. I el
gran plaer és el virtuosisme de l'actor, que passa de paraula en paraula, de personatge a
personatge, d'obra en obra, amb o sense resposta."

La primera idea va ser posar en escena Al vostre gust, de Shakespeare, però, finalment, van optar
per escombrar cap a casa i fer el que els venia de gust a ells. Aquesta petita diferència amb el títol
de Shakespeare ja avisa que hi té poca cosa a veure:"Nosaltres tenim una línia que implica fer
espectacles que ens vinguin de gust i saber trobar la relació entre aquest nostre gust i el de
l'espectador. Som inventors de nous mons," exposa Broggi. I, efectivament, s'han inventat un
muntatge fet de bocins d'alguns espectacles que han passat per la Biblioteca, que han agradat
molt i/o han estat molt importants per la companyia. Broggi deixa clar, però, que difereix del
projecte 28 i mig: "Allà fèiem una recreació del món de Fellini i Itàlia en general. Aquí la idea és
agafar una escena, una frase de diferents obres que ens agradi i fer-les." Els autors són variats,
des de Sòfocles a Marc Artigau, passant per Sanchis Sinisterra o Borges. "No és tan visual, però
l'escenari, ha quedat molt bonic i elegant. Ha desaparegut la sorra i ara el terra és de fusta."

És un gran espectacle que manté, en tot moment, els sis actors a l'escena, que interpreten una
trentena de personatges. Són Laura Aubert, Ernest Villegas, Jordi Figueras, el mallorquí Toni
Gomila, Montse Vellvehí i Ramon Vila, dirigits per Oriol Broggi.

AQUEST COP NO HI HA SINOPSI

Si sou dels que us agrada saber de què va el que us expliquen, advertim que Al nostre gust no té
sinopsi "però està dedicat a les víctimes de l'esperança i l'optimisme. Científicament, no hi ha
possibilitat de demostrar que et passarà una cosa bona, per tant, és impossible tenir esperança i
optimisme sense la possibilitat de fracàs. Si tens esperança, acabes rebent. En canvi, si que està
previst que viurem coses irreversibles i dolentes." Broggi afegeix també que els actors passen de
Calderón a Shakespeare sense canviar l'expressió, de vegades, en una mateixa frase. Tampoc hi
ha canvis de vestuari: "En el fons sembla que hi hagi un autor molt bo al darrere, ja que ha dit
frases a l'alçada dels més grans dramaturgs." Veurem moments d'Antígona, Natale in Casa
Cupiello, Hamlet... frases de Txèkhov, Handke, Espriu...



Per a els actors és un repte perquè és una manera molt nova de treballar: "És tot un experiment
que surt de les normes habituals. És un exercici arriscat", opina Jordi Figueras. Per a Ernest
Villegas "queda curiós. Ho estrenem dimarts i encara podem canviar moltes coses. Normalment,
quan hi ha un autor això no passa, no és habitual. Bé, els autors hi són, però hem agafat més les
idees que les paraules!" Hi ha, sobretot, Shakespeare i una trentena d'autors més.

Tot plegat els permet no pagar drets d'autor, perquè no hi ha cap escena sencera i algunes
paraules s'han canviat: "A nosaltres ens venia de gust fer-ho així perquè hem estudiat molts textos
dramàtics, algunes frases ens han quedat al cap i ens diverteix recuperar-les. Però la idea és que
l'espectador que no els conegui tant, ho pugui seguir igualment. No hi ha una història pensada
però hi ha la idea de fugir al bosc i trobar els nostres desitjos escrits als arbres. Senzillament es
tracta de que el públic es deixi endur en aquest viatge. Reconeixerà l'abric de Hamlet, veurà actors
que fan d'actors i uns altres que fan de personatges. Són comediants que fan teatre d'una manera
molt àgil i plaent."

Toni Gomila, que ha vingut molt a Catalunya amb els seus espectacles, és el primer cop que actua
dirigit per Broggi. N'està entusiasmat: "Cada assaig és un goig. Som intèrprets al servei del text, és
un viatge màgic que canvia cada dia. Aquí, en una sola obra, he trobat tot el que volia fer al teatre:
crear, sentir el goig per la vida, l'angoixa per la mort, la por a la paraula... Tinc la sensació d'estar
fent una cosa nova, inèdita. Convidem l'espectador a fer el trànsit amb nosaltres, l'acompanyarem
a un espai ple d'emocions." I ho acaba de descriure: "No és un concert de les millor àries. És un
concert de les ànimes de cada obra."

El cartell de l'espectacle mostra els sis protagonistes vestits amb un impermeable groc. Ho hem
trobat estrany i hem preguntat: "No té res a veure amb l'espectacle, no van vestits així. Van molt
elegants, vestits per a cada ocasió... Però vam voler fer una irreverència teatral i posar-hi el groc."
Al terra hi ha algú estirat: "Aquest és un personatge al que, de tant fer poesia, li ha explotat el cor!"
deixa anar Broggi.

Al nostre gust té alguna cançó en directe, concretament un romancer italià "que hem cantat a
diferents espectacles" i un tema en el que Villegas ens sorprèn amb una veu molt propera a Tom
Waits. Jordi Figueras interpreta un bocí del seu personatge a L'oncle Vània, Ramon Vila recupera
un trosset d'El Misàntrop i es fica a la pell d'El Rei Lear "ja que quan la vàrem fer, el feia un altre
personatge. Ha estat un procés en el que cada dia sorgien frases noves que començaven sempre
per Per què no hi posem...?"

Es podran veure fins Nadal. Té una durada de vora dues hores i el públic se situarà a dues
bandes. Prepareu-vos per viatjar a l'univers Broggi, que comença la temporada!

I PER A MÉS ENDAVANT---

Després vindrà Dansa d'agost, de Brian Field amb direcció de Ferran Utzet, un text que es va fer
al Lliure fa molts anys, amb l'Anna Lizaran com a protagonista. "Va ser la primera obra que no va
poder fer Fabià Puigserver i sempre m'ha quedat gravada. Teníem ganes de fer-la.", diu Broggi.
Ara l'interpreten Màrcia Cisteró, Marta Marco, Nora Navas, Òscar Muñoz, Carlota Olcina, Albert
Triola i Ramon Vila.

Al maig arribrà Els cors purs, una altra història ambientada a Irlanda, escrita per Joseph Kessel i
dirigida per Oriol Broggi que interpreten Pablo Derqui, Miranda Gas i Borja Espinosa:"Una novella
molt interessant, d'un fort continent polític."

La última aposta de La Perla és Caïm i Abel, de Marc Artigau, que s'estrenarà el juny i encara no
està clar gairebé res. "Volem que sigui una obra potent, èpica, de les grosses, però feta a casa",
diu Broggi.

I en el camp de les reposicions, ben aviat tornarà El petit Príncep, coproducció de La Perla 29, que
passarà els Nadals al Barts.


