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ESTRENA TEATRAL

‘Incendis’, un viatge a la guerra des del Romea

El Teatre Romea s’ha transformat
en un escenari de guerra per aco-
llir la tragèdia contemporània de
Wajdi Mouawad Incendis. Oriol
Broggi dirigeix Clara Segura i Julio
Manrique en un text “important”.

un plaer masoquista. Han gaudit
com mai explorant aquest dolor im-
mens que es va acumulant fins a es-
clatar en una tempesta que porta
l’expiació de totes les culpes.

La recerca dels orígens
Wajdi Mouawad –autor nascut al
Líban, d’on va marxar amb la seva
família quan tenia 8 anys, primer a
França i després al Quebec– és res-
ponsable d’aquest text que la tra-
ductora, Cristina Genebat, descriu
amb adjectius motivants com “bo-
níssim”, “potent”, “clàssic”: “M’ha-
via d’aturar per plorar quan el tra-
duïa”, afirma. Mouawad va ser no-
tícia a Barcelona perquè el Grec –i
la majoria de festivals internacio-

nals– va vetar-lo quan pretenia es-
trenar una tragèdia grega femeni-
na, Des femmes, on hi actuava l’as-
sassí de l’actriu Marie Trintignant,
Bertrand Cantat.

Polèmica al marge, Mouawad és
autor de l’alabada tetralogia La
sang de les promeses, on hi ha Litto-
ral (que ja va passar pel Temporada
Alta), Incendis, Boscos i Cels. Les
quatre obres tenen en comú que
tracten el desarrelament, la recer-
ca dels orígens i que hi ha morts que
no descansen en pau, explica el di-
rector artístic del Romea, Julio
Manrique, que aquí torna a treba-
llar d’actor en mans de Broggi, des-
prés del seu celebrat Hamlet. A la
saviesa dramatúrgica que li atribu-

eixen a Mouawad, que és capaç de
fer filosofia i poesia a través d’una
obra que té un fil argumental que
enganxa i que va revelant sorpreses
constants, s’hi ha d’afegir el segell
artesanal que tants bons resultats
ha donat a Broggi als espectacles
que fa amb La Perla, habitualment
a la Biblioteca de Catalunya. A esce-
na hi ha poc més que la seva tradici-
onal sorra, quatre cadires i una cor-
tina. El director ha condensat tota
la galeria de personatges que apa-
reixen al text en set actors. Xavier
Boada, Màrcia Cisteró, Xavier Ri-
card, Xavier Ruano i Claudia Font
fan tots els secundaris, i Manrique
i Segura interpreten tots els papers
masculins i femenins de la seva fa-
mília, dels avis als néts. La història,
no cal dir-ho, marca més enllà
d’una generació.

Violència i amor de mare
“És una tragèdia actual, amb mò-
bils, aeroports i armes d’avui, que
se’ns fa més pròxima que les tragè-
dies clàssiques. Passa al Líban, però
també va passar aquí fa uns anys i a
Iugoslàvia no en fa tants. Aquesta
sensació de proximitat trasbalsa”,
diu Clara Segura. La companyia
també llegeix l’obra en clau femeni-
na: “És la història d’un relleu gene-
racional. L’àvia li diu a la néta: aprèn
a llegir, escriure i parlar, perquè ai-
xí podràs canviar una mica el món.
És una veu de coratge per canviar un
món que està contaminat per l’ho-
me, com a símbol del no-amor”.
Manrique hi està d’acord: “Parla de
la necessitat de feminitzar el món
en un sentit psicològic, per deixar
de solucionar les coses a hòsties”,
conclou l’actor.e

LAURA SERRA

BARCELONA. Quan han de parlar
d’Incendis, a la companyia que ca-
pitaneja Oriol Broggi només els
surten paraules grandiloqüents:
“Tenim la sensació d’estar fent una
obra important, d’un dels millors
autors de teatre que hi ha, com Sò-
focles o Shakespeare –s’atreveix a
afirmar el director–. És una gran
epopeia d’una dona que va estar a
la Guerra del Líban (1975-1990),
que podria ser qualsevol guerra del
Pròxim Orient d’avui o la nostra
Guerra Civil”, comença a explicar
Broggi des de l’escenari del Teatre
Romea.

Aquesta dona que ha tingut una
vida extremadament desgraciada
mor a l’exili i en un silenci que no
comprenen els seus fills. Al seu tes-
tament obligarà els dos germans
bessons (interpretats per Clara Se-
gura i Julio Manrique en un duel
actoral excepcional) a buscar els
seus orígens per entendre qui va ser
ella, quina és la seva veritable famí-
lia i el seu país natal. “I mentre des-
cobreixen les tortures, vexacions i
morts que va viure, parlen de
l’amor, la mort, l’odi, del que parlen
les grans obres de teatre, que són
coses que afecten la humanitat”,
diu el director.

La companyia s’ha encarat amb
un conte d’horror, terrible, sangui-
nari i violent, en el qual han trobat

Clara Segura i Julio Manrique són el motor d’Incendis: dos germans obligats a explorar
els seus orígens familiars libanesos després de la mort de la mare. XAVIER BERTRAL

Oriol Broggi dirigeix l’obra de Wajdi Mouawad i el duel actoral entre Julio Manrique i Clara Segura

Història d’una banderola
prohibida

ORIOL BROGGI
DIRECTOR DE LA PERLA

Volent fer una banderola
del nou espectacle que
presentem, Incendis, de
Wajdi Mouawad, vam
descobrir que existeix

una llei que prohibeix penjar a l’es-
pai públic imatges que incitin a la
violència. La imatge en qüestió re-
presentava el conflicte que no fa
gaires anys va tenir lloc al Líban, un
dels temes que aborda el nostre es-
pectacle. Fins avui no ens havíem
trobat mai amb una obra tan eleva-
da i tan propera alhora. Tan poèti-
ca i tan política. Un text que ens
parla de la pau a través de la litera-
tura i del pensament elevat i que

també utilitza pistoles, perquè for-
men part de la realitat de la qual
ens parla.

Refem la banderola ratllant amb
vermell l’arma, però tampoc aques-
ta vegada no aconseguim el permís
perquè s’entén que sota la taca hi ha
la pistola i, per tant, anem a parar al
mateix lloc.

Respectem la llei, només faltaria.
I respectem la societat, perquè és la
nostra i de la qual formem part. Pe-
rò se’ns planteja una gran paradoxa.
Estem assajant una obra magnífica,
i sortim dels assajos amb llàgrimes
als ulls, batallant per explicar sense
censures (dels actors, del director)
tota l’emoció continguda que ama-
ga cada paraula. Encara conster-
nats, sortim al carrer i reubicant-
nos en la vida, el teatre, l’assaig, la
realitat, ens trobem amb la impos-
sibilitat de poder fer arribar als ciu-
tadans la imatge que resumeix el
que estem elaborant. Una pistola és
una imatge massa violenta, massa
explícita...

El cartell que van vetar a la companyia La Perla
perquè incita a la violència. LA PERLA

De situacions violentes en tenim
moltes cada dia al voltant: veure dues
persones escridassant-se per telèfon
és violent, la fredor d’algunes decisi-
ons polítiques i econòmiques, la dis-
tància respecte als bancs i les caixes,
les empreses que acomiaden de cop
part del seu personal... finalment, la
injustícia. La demostració que hi ha
decisions i actituds irrespectuoses i
que passen per davant de tot.

¿Educar per la pau vol dir real-
ment no mostrar una pistola en una
imatge? ¿No poder parlar de les co-
ses tal com són ajuda una societat a
fer-se més cívica i més empàtica? Si
realment pensem que sí, potser
convé tancar els televisors, apagar
els ordinadors i aturar l’excés d’in-
formació que és aclaparador. No
serveix de res negar la realitat, és
una reacció pueril.

Però és així. Convivim amb això
i ho fem prou bé. Per sort ens que-
da el teatre, per poder parlar de la
nostra realitat a través d’aquest
llenguatge. L’expliquem a través
del mirall que és Hamlet. La nostra
mentida diu més veritats que la te-
levisió, perquè podem veure-hi a
través. Profundament. Amb expli-
cació. L’art és una mentida que diu
la veritat.e

Polèmica
‘Des femmes’,
de Wajdi
Mouawad, va
ser vetada al
festival Grec
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