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JOAN-ANTON BENACH

Tot i que el libanès Wajdi Mo-
uawad (Beirut, 1968) va abando-
nar el seu país amb la família el
1976, i des de fa temps és un qué-
bécoisde ple dret, les guerres ci-
vils que torturaren el Líban
mantenen un eco pervers en la
memòria de qui va ser un infant
fugitiu. És un corcó insidiós con-
tra el qual Wajdi no té altre re-
mei –altre consol– que la litera-
tura i el teatre. I així, el 2009 el
dramaturghavia enllestit una te-
tralogia amb un primer capítol
–Litoral– que al seu moment
em va semblar d’una pesantor
considerable. Pur plom. Ara,
amb la direcció d’Oriol Broggi
s’ha estrenat la part titulada In-
cendis, a la qual vaig assistir
amb les prevencions lògiques
del gat escaldat. De seguida he
de dir, però, que els meus te-
mors es van esvair del tot atès
que l’autor, els intèrprets princi-
pals i el director han aconseguit
al Romea el que quedarà, sens
dubte, com un dels monuments
més impressionants de la tem-
porada.
Lluny del temps i del lloc de

l’horror, Jeanne, una professo-

ra dematemàtiques, i Simon, bo-
xejador aficionat, dos germans
bessons, accepten la pobra he-
rència de la mare morta i unes
últimes voluntats que inclouen
l’obligació de lliurar al pare i al
germà desconeguts uns sobres
tancats que els dóna el notari.
La cerca d’aquests familiars su-
posarà un viacrucis inextricable
i el retorn mental i material a
una terra martiritzada per l’en-
frontament de tots contra tots,
o gairebé. I sabrem que enmig
de l’odi i del caos, l’amor d’una
noia de quinze anys havia tro-
bat un cau d’acollida però, tam-
bé, que la criatura que va engen-
drar no la va poder criar. El pa-
re de la criatura era del bàndol
enemic i la noia havia de des-
prendre’s del fill si no volia ser
repudiada pels seus.
Vet aquí un cas autèntic que

va inspirar Wajdi Mouawad
amb la força impetuosa que re-
clamen les grans tragèdies. Amb
Sòfocles a l’horitzó, l’autor d’In-
cendis, en efecte, va convertir
aquella mare jove i indefensa en
una valerosa Iocasta que s’impo-

sa a les adverses circumstàncies
personals i del seu país, que mai
no es diu quin és. Sense escapar
de l’ombra del clàssic, el perso-
natge decideix emmudir i con-
servar la lucidesa per a unes dis-
posicions testamentàries que
anunciaran la fi dels enigmes fa-
miliars i un temps de pau i re-
conciliació. La lectura que fan
Jeanne i Simon dels documents
heretats són, en aquest sentit,
d’una abassegadora emotivitat.
Si s’obliden incisos banals (la

funció esdevinguda un assaig,
un brollador ensangonat...), el
muntatge d’Oriol Broggi és es-
plèndid, commovedor, dotat
d’una agilitat expositiva admira-
ble, virtut sotmesa a la prova fei-
xuga de l’acte segon, on algunes
escenes són d’una excessiva di-
latació.Mouawadhauria fet san-
tament de reduir les pàgines del
seu original l’equivalent d’uns
15/20 minuts de representació.
Tot i això, l’encert del director a
crear unes transicions modèli-
ques entre les diverses situaci-
ons i l’energia captivadora dels
principals intèrprets barren el
pas a qualsevol declivi de l’inte-
rès de la història. Clara Segura,
en el doble paper de filla i mare,
i JulioManrique, fent de boxeja-
dor, de jove enamorat o creant
un tipus d’una ferotgia temible,
són els dos motors de l’especta-
cle, amb una interpretació sen-
sacional. A un alt nivell actuen
també Màrcia Cisteró i Xavier
Boada. Magnífic l’espai escènic
de Sebastià Brosa, amb aportaci-
ons del propi director. La il·lu-
minació (Faura) i el so (Broggi),
cuidadíssims.c

El muntatge d’Oriol
Broggi és esplèndid,
commovedor, dotat
d’una agilitat
expositiva admirable

BigasLunarodarà
el ‘Mecanoscrit’
dePedroloen3D
La pel·lícula costarà deumilions
d’euros i es preveu estrenar-la el 2013

PAU ECHAUZ

Lleida

El cineasta català Bigas Luna
va anunciar ahir a Lleida que
començarà a rodar aquest any
Segon origen, l’adaptació a la
gran pantalla del llibre cèlebre
de Manuel de Pedrolo Meca-
noscrit del segon origen, un film
en 3D que es gravarà en bona
part entre la capital del Segrià,
Barcelona i altres escenaris
que encara no s’han definit i
que està previst que s’estreni el
2013.
El director de Bilbao, Lola o

Jamón, jamón va firmar ahir
junt amb el productor lleidatà
Carles Porta un conveni amb
l’alcalde de Lleida, Àngel Ros,
pel qual l’Ajuntament hi contri-
buirà amb 300.000 euros i ofe-
rirà el lloguer dels estudis
Magical, ubicats al parc cientí-
fic deGardeny, que acolliran ai-
xí la seva primera producció
audiovisual.
El pressupost de Segon ori-

gen, segons Carles Porta, és de

deu milions d’euros amb apor-
tacions catalanes, britàniques i
belgues, i suports de TVE, TV3
i l’ICIC.
L’alcalde de Lleida va agrair

l’interès del director i del pro-
ductor per la ciutat i considera
que serà un bon motiu més de
promoció de la mateixa. “El
projecte convertirà Lleida en
una ciutat de pel·lícula”, se-
gons Carles Porta, a més de ge-
nerar feina, ocupació hotelera i
més activitat en el comerç i en
la restauració.
“Segons els nostres càlculs,

l’aportació que fa l’Ajuntament
tornarà a la ciutat multiplicada
per deu. Crec que ningú no en
quedarà defraudat i penso que
farem una de les grans pel·lícu-
les de la dècada a Catalunya”,
va remarcar el productor.
Bigas Luna va explicar que

algunes escenes de la pel·lícula
es rodaran a Barcelona, concre-
tament al CampNou, i a l’avin-
guda Diagonal, i d’altres possi-
blement a la costa italiana o al
nord d’Àfrica.c


