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“Un Shakespeare clàssic pot
fer una relectura més potent
que un de contemporan”

U n dels muntatges que marca un
abans i un després en Oriol Broggi com a director
és Antígona, un clàssic de Sòfocles que va estrenar
a la Biblioteca de Catalunya el març de 2006 amb
Clara Segura com a protagonista. El ressò obtingut
ha permès a la seva companyia, La Perla 29, poder
decidir muntar un Shakespeare —probablement,
El rei Lear— i ha donat una visibilitat nova al seu
director. “L’Antígona que vaig dirigir fa un any va
ser un esdeveniment. Des de llavors, tothom és
amable amb mi, em sento tractat diferent, m’aga-
fen el telèfon... Em sento instal·lat i estic lluitant
per no sentir-m’hi.” Parla amb la claredat i la
confiança de qui ha treballat des de la base i ha anat
guanyant graons, de qui està fent una carrera de
fons que comença a veure resultats sòlids. I és
conscient que no s’ha d’emmirallar. Amb la matei-
xa claredat explica sense manies el que pensa sobre
algun tipus de proposta artística teatral a Catalunya.

Com a director has estat molt vinculat a les sales
alternatives de Barcelona. Com vius el salt a tea-
tres més estàndards?

És tan dificultós trobar teatres, que me’ls he creat
jo. He treballat sobretot amb la Sala Beckett i sóc
fill d’aquest teatre i del seu director, Toni Casares.
Però he passat per tots els teatres alternatius de
Barcelona: Tantarantana, Versus, Artenbrut i Sala
Muntaner, i no veig clar com funcionen. Em trobo
que no existeix un espai intermedi de dues-centes
o tres-centes persones, com l’antic Lliure del barri
de Gràcia, el Teatre de Salt (Girona) o l’Alegria de
Terrassa. M’he d’obrir espais, com la Biblioteca de
Catalunya. L’any vinent vull fer un Shakesperare i
no tinc un espai adient, l’estic buscant. Ho he
demanat a les institucions plantejant-ho com un
espai públic o semipúblic. Ara per primera vegada
puc aterrar al Teatre Nacional de Catalunya o al
Romea. Fins ara, això era impossible.

Amb Carlota Subirós t’associes per crear La Perla
29, una companyia de teatre d’aficionats que és la
base de la vostra evolució.
Som molt amics i socis a la companyia. Però ella
triomfa més que jo. I es poden generar envegetes
—no enveges—, difícils de controlar. Però és nor-

mal que hi siguin. La seva direcció d’Otel·lo, de
Shakespeare, al Lliure em va agradar molt. Llàsti-
ma del concepte que tenen de companyia estable,
que no em convenç.

El fet que estrenis al Teatre Romea indica una
progressió, tant teva com de la vostra companyia.
Sí, al Romea hi estrenem una peça de teatre comer-
cial molt bonica. La Perla 29 es va enfortint a base
de molta feina, però va començar com un grup
d’aficionats. S’ha creat un equip de producció,
tenim local d’assaig i subvenció, fem quatre mun-
tatges l’any des de fa tres anys, omplim, tenim
públic, comença a haver-hi públic que ens co-
neix… I ara provarem una via nova com si tingués-
sim un teatre estable: farem Antígona a Madrid el
mes de febrer, el mes de març la reposem a la
Biblioteca de Catalunya, a Barcelona, i els caps de
setmana hi portarem una companyia mallorquina
i teatre infantil.

Tot això implica un risc considerable.
Sí, La Perla 29 és un gran risc. Però ja comença a

L’evolució d’Oriol Broggi al teatre comença a sales
alternatives, passa per convertir espais insòlits en escenari

—com ara la Biblioteca de Catalunya—, i per dirigir quatre anys

el nou Centre d’Arts Escèniques de Terrassa. En paral·lel, ha

estat ajudant de direcció de Sergi Belbel durant set anys. El seu

darrer pas és assumir la direcció de Primera història d’Esther,

de Salvador Espriu, una reivindicació de la llengua catalana que

es pot veure fins al 4 de març al Teatre Nacional de Catalunya.

(Text: Adriana Clivillé. Fotos: Maider Mendaza)
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tenir uns fonaments considerables i un grup de
suport. Tot i així, no fem qualsevol cosa que em
vingui de gust a mi, la companyia no és la meva
raqueta. Quan vam muntar El misantrop, de Mo-
lière, va ser perquè ningú estava fent clàssics. Amb
Antígona, de Sòfocles, vam trobar oportú fer una
obra clàssica, potent, difícil i dura. I va funcionar.
Són obres difícils, però el públic ha vingut. Una
altra cosa important, a part del risc, és aconseguir
que cada professional que col·labora amb nosaltres
estigui molt ben cuidat.

Quin és el grup de suport de la companyia?
No és exactament un grup de suport, vull dir que
tenim bastants amics. Clara Segura, Pep Cruz,
Lluís Soler, Àngels Poch, Rosa Gàmiz, Marissa
Josa, molta gent que hem tractat bé i estan con-
tents. Lluís Soler és un actoràs, però fa projectes
especials per a nosaltres.

Ara és el teu moment per dirigir un Shakespeare?
Hem cobrat uns quants diners i tinc ganes de
gastar-me’ls amb un Shakespeare. Vull fer El rei
Lear i veig que des dels darrers cinc o sis anys el
públic recorda visions molt contemporànies d’aquest
autor. Fa temps que no es veu un Shakespeare
Shakespeare.

Vols dir que el teu segell com a director opta per
una via clàssica, no per revisions ni relectures.
A través de la via clàssica es fan relectures més
dures, fortes i potents que no pas amb la via
estrictament contemporània. Vaig fer El misantrop
amb un gran respecte pel text, pensant que he
d’aconseguir que el públic entengui el que s’està
dient, amb una visió rítmica del vers, que sigui el
més important, per tant, que l’actor sigui el més
important. L’escenografia, el vesturari, la música...
no té importància. Si surten amb pantalons o amb
calçotets, és igual. Però hi ha un perill: si poses
massa calçotets i músiques modernes, l’espectador
es pot despistar. Amb tot això s’ha d’anar jugant.
Antígona no és ni clàssica ni moderna, és gent que
diu un text. Però no hi ha voluntat de ser modern.
Per això em quedo amb el clàssic. És difícil dir si un
és clàssic o modern.

El teu centre d’interès com a director és el text?
El text i l’actor. Però tenint molt en compte la visió
d’espectacle. Donar importància al text no vol dir
necessàriament el que està escrit, sinó l’essència. Jo
no m’invento cap espectacle, sinó el senyor Molière
i el senyor Espriu. I nosaltres el que fem és jugar-
hi. Jo ajudo els actors perquè l’espectador entengui.
Sóc un director clàssic, no em fico en grans revisi-
ons.

Què opines de les revisions de clàssics presents a la
cartellera catalana?
N’he vist poques. Calixto Bieito i Àlex Rigola
serien els dos noms dels directors que revisen
clàssics. Bieito m’horroritza des de Mesura per

mesura, justament un text de Shakespeare que va fer
al Nacional. L’últim que he vist dirigit per ell és
Amfitrió, de Molière, fa deu anys. El seu Macbeth,
per exemple, no em va agradar gens. No em
provoca, no m’interessa. I d’Àlex Rigola recordo
que a l’estrena de Glengarry Glen Rose, de David
Mamet, em vaig aixecar per cridar bravo. Ara la
seva direcció de Santa Joana dels Escorxadors, de
Brecht, no m’interessa per a res; les de Juli Cèsar i
Ricard III no les he vist. Ni m’agrada ni em des-
agrada, no m’interessa gaire tot plegat. Però, en
canvi, té molt èxit i porta espectadors als teatres. Si
aconsegueix que el públic vagi al teatre, endavant!

Carlota Subirós –la teva sòcia– forma part de l’equip
de direcció artística del Teatre Lliure que dirigeix
Àlex Rigola. L’hi has comentat, això?
Som molt amics i socis i ella triomfa més que jo.
Depèn del que jo digui es pot entendre malament.
Hi ha envegetes –com dèiem–, difícils de contro-
lar, però també és normal que hi siguin. La seva
direcció d’Otel·lo, de Shakespeare, em va agradar
molt. Llàstima del concepte de companyia que
impera al Lliure, que no m’agrada.

Amb Primera història d’Esther, de Salvador Es-
priu, poses en escena un text que fa més de vint
anys que no puja a un escenari. Això imposa?
És bastant difícil, perquè hi ha una generació que
el té molt present, estudiosos que reivindiquen que
es posi en escena i arriba un xitxarel·lo com jo per
fer-ho. Hi ha molta expectació d’un grup de gent,
reduït finalment però important. Espriu és algú
molt important però s’ha fet molt poc. Hi ha
encaixos difícils i jo estic al mig. I, a més, és la
primera vegada que estreno al Nacional i, per tant,
encara se’m pot demanar a veure què faig. També
l’han muntat abans Sarsanedes, Salvat i el tàndem
Pasqual-Puigserver, i això té el seu pes.
Hem intentat obligar-nos a oblidar una mica i fer
una mica el gamberro. Amb respecte pel text, i més
en el cas d’Espriu, hem procurat ser una miqueta
juganers.

Per a això deu ser necessari encarar-lo amb una
dosi considerable de sentit de l’humor.
Sí, i el text té molt humor. Tan seriós que sembla
Salvador Espriu, l’obra fa petar de riure.

Primera història d’Esther es defineix com un mo-
nument a la paraula. A la llengua catalana.
És una defensa de la llengua i també un testament.
Deixa anar un munt de paraules que semblen noves
però que ja existien. Espriu és bon escriptor i aquest
monument no priva que l’obra sigui divertida.

Per què creus que el Nacional programa aquest
text?
El Nacional ha de fer un text de Salvador Espriu
però donant-li la volta, evitant que estigui encarca-
rat i deslligant-lo d’anteriors muntatges. Per això
crec que se m’ha ofert dirigir-lo a mi. L’espectador

se sorprendrà de veure la quantitat de paraules que
no coneix del català.

Quins autors et falta dirigir?
Shakespeare, Thèkov i Ibsen. Sobretot els dos
primers. De Shakespeare vull fer El rei Lear perque
és la que m’agrada més, juntament amb La tempes-
ta. Estic buscant un espai per fer-lo, potser en uns
magatzems que hi ha darrere del Palau Macaya o
l’estació de La Sagrera, a Barcelona.

Has fet de director, actor i productor dels teus
propis espectacles. Suposo que una mica per ne-
cessitat.
Mentre estudiava teatre ja dirigia els meus especta-
cles amb la meva companyia, La Perla 29. Una de
les obres que vam muntar era La lliçó, d’Eugène
Ionesco, que demano a Carlota Subirós que diri-
geixi, mentre jo paral·lelament dirigeixo un text del
mateix autor, La cantalt calba. A continuació, Sergi
Belbel em proposa un paper a L’avar, de Molière,
que estrena al Teatre Grec l’estiu de 1996, però
l’experiència no funciona gaire perquè jo no sóc un
actor gaire bo. Sóc un actor limitat.

I com et valores com a director?
És molt difícil dir-ho! Com a actor tinc problemes
de tècnica i tinc vergonya. En assajar m’adono que
em fa vergonya. Alguns directors em diuen que tinc
presència a l’escenari, però jo tinc vergonya. Com
a director... em costa dir-ho.

Hi ha un moment en què decideixes centrar-te en la
direcció d’escena.
Entre altres qüestions, perquè gairebé ningú no
m’ofereix interpretar. Els tres darrers papers que
m’han ofert són per a Els estiuejants, de Gorki, dirigit
per Carlota Subirós al Lliure però que no vaig poder
fer; al Misantrop, de Molière, que jo mateix vaig
dirigir a la Biblioteca de Catalunya i que vaig fer per
estalviar-me el pressupost d’un actor, i Ronda de mort
a Sinera, d’Espriu, que dirigia Ricard Salvat el 2002.

Potser és degut a la feblesa que et reconeixes com a
intèrpret.
Sí, sí. Crec que puc interpretar peces que jo mateix
dirigeixi o amb algun director que em conegui bé.
Però, vaja, he fet d’actor en tres muntatges de Sergi
Belbel i mai ningú no m’ha dit que sóc mal actor.

Portes bé aquesta situació polifacètica?
Fer d’actor és incompatible amb la meva vida fami-
liar. I és molt pesat perquè implica un procés d’assa-
jos amb dubtes en què es passa molt malament,
malgrat que també es gaudeix. I cal fer-ho cada nit
molt ben fet. La meva escola és fer-ho cada nit molt
bé, no s’hi val a repetir. Això és esgotador.

Aquest llistó és el que demanes als actors?
Sí, és clar. La repetició no té sentit. Ara amb Primera
història d’Esther, o es fa al màxim, o l’espectador se
n’adona.
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Em considero
maquinista, el que
m’agrada més del
teatre és la tramoia.
A ‘Primera història
d’Esther’ he construït
l’escenografia. I
m’agrada que durant
els assajos director i
actors facin coses
físiques

Quina és la teva escola d’actors?
Per circumstàncies econòmiques i de producció, he
treballat amb actors i actrius molt bons però de
segon nivell, no de qualitat sinó de situació laboral,
professional i social. Són molt treballadors, fa anys
que treballen i surten poc als diaris: són Ramon
Vila, Joan Anguera, Mar Cisteró, Marisa Jossa,
Òscar Muñoz, i també Lluís Soler, Jordi Banaco-
locha, Àngels Poch i Clara Segura, malgrat que
aquests són més coneguts perquè han aparegut a
televisió. Mai he contractat actors que ja fossin
famosos, tot i que després els resultats seran els que
siguin.

Dirigeixes un text d’Espriu al Teatre Nacional de
Catalunya. ¿Et sents més reconegut o instal·lat en
la direcció?
L’Antígona que vaig dirigir fa un any va ser un
esdeveniment. Des de llavors, tothom és amable
amb mi, em sento tractat diferent, m’agafen el
telèfon... Em sento instal·lat i estic lluitant per no
sentir-m’hi, per no fotre-me-la. Un any abans
d’estrenar Antígona, estava lluitant perquè funcio-
nés el nou Centre d’Arts Escèniques de Terrassa
com a teatre públic. I, alhora, vaig fer El misantrop
fora de circuit, a la Biblioteca, sense diners, fent de
director i actor... Amb aquest espectacle vam om-
plir i esgotar entrades durant un mes i mig. Tot i
així, no va arribar a traspassar: és una comèdia
tragicòmica diferent de la tragèdia forta que és
Antígona. Fa mig any no em sentia instal·lat. Ara
sóc al Teatre Nacional.

A part d’aquests dos èxits, estrenes al Nacional
perquè Sergi Belbel confia en tu.
Evidentment, tot i que em proposa treballar al
Nacional abans d’estrenar Antígona. He sigut set
anys ajudant de direcció amb ell i em consta que li
va agradar la meva proposta d’El misantrop. Per a
mi és un mestre i una persona que m’ha ajudat molt.
No m’ha regalat res, però m’ha ajudat molt.

També has estat ajudant de direcció de Rosa No-
vell. Imagino que aquests dos directors tenen ma-
neres de treballar molt diferents.
Sí. Jo tinc una manera de treballar més propera a
Sergi Belbel, perquè m’he format amb ell i he après
molt al llarg dels anys. És un tòpic que és veritat.
Segueixo una estructura d’assajos molt similar i la
meva aproximació al text també s’assembla a la
seva. Però tinc una altra manera d’apropar-me als
actors: jo intervinc bastant sobre els actors, ell els
deixa més lliures.

Et consideres un professional d’ofici?
Sí, m’agrada pensar-ho. Em considero maquinista,
el que m’agrada més del teatre és la tramoia. A
Primera història d’Esther he construït l’escenogra-
fia. I m’agrada que durant assajos director i actors
facin coses físiques. Això indica que sóc bastant
d’ofici, crec. Sé que és una mica pretensiós... no sé
si ho és o no, però m’agrada.

Quin balanç fas dels cinc anys que has estat direc-
tor artístic del Centre d’Arts Escèniques de Ter-
rassa?
Ha estat un procés llarg i molt difícil per passar del
Centre Dramàtic antic —sense un encaix real a
l’adminstració— al nou Centre d’Arts Escèniques
de Terrassa. Des d’un punt de vista territorial és
comparable a Girona i Reus. Però està en un segon
terme econòmic perquè té una concepció petita. El
balanç és molt bo, hem fet pla director i no la
barraqueta de l’Oriol Broggi o de qui toqui. Però no
m’entenc amb la manera de funcionar de l’Ajunta-
ment de Terrassa i me n’he anat. He ajudat que
funcioni, però no m’he entès amb l’Ajuntament i,
per tant, és millor que jo surti.

Ets bon espectador de teatre?
No, gens. Ho hauria de ser, s’han d’anar veient els
actors i les propostes i el que fan els companys.
D’una banda, veure teatre és incompatible amb la
meva vida familiar. I també em passa que no
m’agrada gaire el teatre que es fa: obro la cartellera
i normalment, amb prejudici meu, no em ve de gust
gairebé res. El que segur que no em vull perdre
aquesta temporada és Arcàdia, que dirigirà al Na-
cional Ramon Simó. Però fora d’això, com a espec-
tador no sé gaire quin és el teatre que em crida
l’atenció... Peter Brook. A Terrassa el vam portar i
la gent va al·lucinar.




