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Una tragèdia colpidora que
no deixarà a ningú indiferent

ca Wadji Mouawad, del qual
La Perla 29 ha estrenat Incen-
dis, inspirada en l’Èdip de Sò-
focles. Incendis és una obra
monumental en la seva ambi-
ció perquè la recerca de la me-
mòria es converteix en una mi-
rada sobre l’essència de l’ésser
humà quan ha perdut qualsevol
raó i ha deixat que la brutalitat, la
crueltat i l’animalitat del llop que de-
vora els seus companys s’imposi al
seu volant. És un text contemporani
compromès que planteja qüestions
sense una resposta unívoca. Incen-
dis és un viatge, el de dos germans
bessons fills d’una mare que va res-
tar en silenci els últims anys de la se-

va vida, després d’un judici a la
Cort Penal Internacional.

Un viatge per trobar el
pare i un germà, fins

aleshores descone-
gut, i que els portarà
a la seva terra, su-
mida en un conflic-
te bèl·lic sagnant.

Sobre la trama,
l’autor projecta

amb cops de nota-
ble literatura dramà-

tica els conflictes hu-
mans de la gènesi de la

violència impresa en qual-
sevol història, ja sigui la d’un

poble o d’un individu, i les seves su-
posades justificacions. Fascinat per
l’argument i per la sonoritat del text,
el director Oriol Broggi es val tan
sols de set intèrprets i d’una tarima
central amb sorra, com si fos a la bi-
blioteca on acostuma a estrenar, per

Segura
i Manrique,
magnífics a
Incendis. BITO CELS

explicar aquesta història incidint en
la senzillesa de les solucions escèni-
ques i dramatúrgiques i mostrant un
excel·lent pols en la direcció d’ac-
tors. De fet, a Incendis hi ha tres pro-
tagonistes, els dos bessons i el nota-
ri (Xavier Boada) i marmessor testa-
mentari, mentre que la resta d’intèr-
prets es multipliquen amb papers
més breus. També ho fan Clara Se-
gura, que es alhora la mare jove i la
filla, i Julio Manrique, desdoblat en
el fill bessó i el seu germà descone-
gut, en un exercici que funciona a la
perfecció. Tots dos estan fantàstics.
El primer acte es magnífic i la narra-
ció camina amb intensitat, amb
emoció. No tant en el segon, en què
es desenvolupa el viatge de coneixe-
ment, i que s’allarga un xic. Res im-
portant, perquè som davant d’una
creació del tot recomanable, una tra-
gèdia colpidora que ben segur que
no deixarà a ningú indiferent.e
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Hi ha històries que una
mare no pot explicar
als seus fills, només li
queda ajudar-los a des-
cobrir per ells matei-

xos les arrels de la tragèdia que mar-
ca el seu origen. La Nawal és aques-
ta dona i la protagonista de la obra
del libanès de nacionalitat canaden-
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La Cubana torna. I ho fa sense mi-
rar la butxaca. El 2 de març estre-
narà un gran espectacle sobre els
preparatius d’un casament. Jordi
Milán, director de l’obra, diu que
podria ser l’adéu de la companyia.

passi el que hagi de passar”, malgrat
que això vol dir que Campanades de
boda podria ser “una de les últimes
aventures” dels responsables de Có-
meme el coco negro. “Però si no va bé
no passarà res”, assegura el director.
“Sempre ens quedarà l’opció de de-
dicar-nos a muntar casaments”.

Una paròdia al quadrat
Nou anys després de Mamá, quiero
ser famoso, La Cubana torna amb un
espectacle sobre els preparatius
d’un gran casament, que els respon-
sables defineixen com “una paròdia
de la gran paròdia que tots fem per
casar-nos, una comèdia i vodevil
costumista sobre casoris”. La Cuba-
na treu a la llum la part de represen-
tació que hi ha en tots els esdeveni-
ments de la vida. “En els casaments
tothom se sap el guió i el paper que

li toca interpretar”, diu Milán, que
considera el casament com “una bo-
na mostra de l’afició que tenim tots
a muntar obres teatrals”.

Els protagonistes de Campana-
des de boda són els membres de la
família Rius, que regenten des de fa
tres generacions una de les floriste-
ries més conegudes de la ciutat,
oberta 24 hores al dia. L’obra narra
els preparatius del casament de Vi-
oleta, l’única filla de la família Rius,
que es vol casar amb un actor indi
que va conèixer a Barcelona,
Vickram Sodhi.

A l’obra, dotze actors i actrius in-
terpreten els diferents membres de
la família i amics íntims que, sobre
l’escenari, canten i ballen. “Malgrat

XAVI SERRA
BARCELONA. Com els grups de rock
que insinuen que la propera podria
ser la seva última gira, La Cubana va
posar l’ai al cor dels seguidors quan
ahir va anunciar que el seu nou es-
pectacle, Campanades de boda, que
s’estrenarà el 2 de març al Teatre
Tívoli de Barcelona, podria ser l’úl-
tim d’aquesta veterana companyia
teatral. “Lamentablement, el món
teatral està pensat per funcionar
com a teatre públic o de petit for-
mat, i nosaltres som una empresa
privada de gran format”, assegura-
va ahir Jordi Milán, director de
Campanades de boda.

És per això que La Cubana va pre-
parar durant un any una versió low
cost d’aquest espectacle, però, final-
ment, la van desestimar i van deci-
dir tirar la casa per la finestra, no es-
tar-se de res i muntar una gran pro-
ducció a l’estil de La Cubana. Segons
Milán, havia arribat l’hora de “gas-
tar-se la pasta” i entonar un “que

La Cubana se’n va de casori
amb ‘Campanades de boda’
Podria ser l’últim espectacle de la companyia teatral

la crisi i que avui dia és molt díficil
anar de gira, no ens hem volgut es-
tar de res”, confessa Milán, que as-
segura que la crisi ha complicat les
gires que acostumava a fer la com-
panyia, d’una mitjana de tres anys.
Ara, a causa de la crisi, el director
diu que “sembla que l’única manera
d’aconseguir contractes és fer obres
de petit format”.

Torna la quarta paret
Campanades de boda presenta una
novetat respecte dels últims espec-
tacles de La Cubana. En lloc de l’ha-
bitual interpel·lació amb el públic
marca de la casa, aquesta vegada es
respectarà la convenció teatral de la
quarta paret, que incomunica els ac-
tors del públic. Malgrat això, Milán
assegura que serà “un espectacle
amb tots els ingredients propis de la
companyia”, és a dir, un xou amb
sorpresa, humor i personatges his-
triònics, sense mesura. La Cubana
de sempre, sense additius ni conser-
vants. I si l’èxit acompanya, per
molts anys.e
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