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A La Perla29 i al seu director, Ori-
ol Broggi, se’ls deu el reconeixe-
ment de convertir un emblemà-
tic espai gòtic com la Biblioteca de 
Catalunya en un escenari teatral 
de Barcelona. Per allà han passat 
muntatges de gran èxit d’aquest 
centre de creació i producció com 
Antígona, El rei Lear i Hamlet. Però a 
l’inquiet Broggi li faltava una peça 
més lleugera per completar el cer-
cle. «Tenia ganes de veure què pas-
sava amb una comèdia en aquest 
espai de caràcter tràgic», comenta.
 El desig s’ha complert amb l’es-
trena de Natale in Casa Cupiello, una 
obra de 1931 del napolità Eduardo 
de Filippo, molt famosa al seu pa-
ís i bastant menys aquí. Però Brog-
gi ja ho va apuntar a la seva agen-

da quan va ser ajudant de direcció 
de Sergi Belbel en una altra comèdia 
del dramaturg, Dissabte, diumenge i di-
lluns, estrenada al TNC.
 Torna a De Filippo amb una obra 
que es veu a Itàlia cada Nadal. «Com 
passa aquí amb Que bonic que és viu-
re», apunta. Natale in Casa Cupiello és 
una farsa costumista d’aire molt na-
polità, pròxima al neorealisme, que 
presenta una família preparant el 
Nadal. És un quadro de classe mitja-
na-baixa, integrat per un pare que 
està sempre a les fosques (Pep Cruz), 
la mare que ho resol tot (Marissa 
Josa), el germà solter (Ramon Vila) 
el fill espavilat (Bruno Oro), la filla 
(Marcià Cisteró) que s’ha casat amb 
el ric del barri (Carles Martínez), 
l’amant de la filla (Joan Arqué), el 
porter (Jordi Coromina) i la veïna 
(Nöel Olivé).

 Broggi situa la trama a la post-
guerra amb una escenografia, al 
centre de la nau gòtica, que reflec-
teix amb fidelitat un pis de l’època, 
en què no hi falta un pessebre, cosa 
que porta Pep Cruz a dir: «És l’obra 
més catalana de De Filippo. El pes-
sebre és el centre de l’espectacle». 
L’actor, d’altra banda, elogia sen-
se fre la Biblioteca. «Invita a viure 
una experiència diferent del tea-
tre convencional, tant per a l’actor 
com per al públic».

Dos dies a Nàpols

No només la Biblioteca resulta es-
pecial, també ho és La Perla29. Al 
mes d’assajos, la companyia se’n 
va anar de viatge dos dies a Nà-
pols per impregnar-se de l’ambi-
ent tan peculiar de la ciutat. Va ser 
una idea de Bruno Oro, l’intèrpret 
més mediàtic del grup que té a més 
sang italiana.
 El muntatge juga també amb 
la idea d’una companyia italiana 
que representa l’obra a Barcelona. 
Aquest joc metateatral, en què hi 
participa el públic, serveix per do-
nar continuïtat als canvis entre ca-
da acte. Tampoc falta el punt de tra-
gèdia en aquesta comèdia hilarant 
que coprodueix el CAER de Reus, 
on es va estrenar amb gran èxit el 
cap de setmana passat. H
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Oriol Broggi presenta a l’emblemàtica 
nau gòtica ‘Natale in Casa Cupiello’
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tinuarà amb la reposició al maig de 
l’aclamat Hamlet, amb Julio Manri-
que de protagonista, i tindrà el co-
lofó de Questi fantasmi, una altra 
obra de De Filippo que es presen-
tarà al Grec amb tres actors italians 
i quatre d’espanyols. Serà una co-
producció de La Perla29, el Centro 
Dramático Nacional i el Teatre Uni-
ti de Nàpols.

33Aquesta serà l’última tempora-
da de La Perla29 gairebé amb tota 
seguretat. El creixement de la com-
panyia obliga a un canvi a la recer-
ca d’un espai més gran i més equi-
pat, tant com a lloc de creació com 
d’exhibició. «Hauria de tenir uns 
1.000 metres quadrats», comenta 
Oriol Broggi. El comiat s’ha iniciat 
amb Natale in Casa Cupiello, con-

La Perla29 busca un nou espai
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