
El Toc de Teatre del Kursaal por-
ta aquesta cap de setmana a Man-
resa Incendis, una obra dirigida per
Oriol Broggi que ha esdevingut 
des de la seva estrena el passat mes
de febrer al Romea una de les pro-
postes més suggerents de la carte-
llera. Abans de tornar a l’equipa-
ment del carrer Hospital de Barce-
lona a partir del 5 de desembre, la
peça que protagonitzen els actors
Julio Manrique i Clara Segura està
de gira per Catalunya.

El dramaturg libanès Wajdi Mo-
uawad (Beirut, 1968), nacionalit-
zat canadenc, és l’autor d’Incendis,
un text que parla de l’arrelament de
les persones a la seva terra i del des-
tí que les enfronta a les dificultats
de l’existència. Un jove libanesa an-
alfabeta, una dona ferida que vol

aprendre a llegir i una mare que
pren la decisió de no tornar a par-
lar mai més són personatges que
desfilen per l’escenari sumint a
poc a poc l’espectador en la seva
història de lluita i dolor. Tal i com
explica el director Oriol Broggi en
el text de presentació, «no recordo
haver llegit mai una obra com In-
cendis!». Una afirmació contundent
que referma explicant que l’es-
pectacle és «sobtat, elèctric, terri-
blement actual. Colpidorament
contemporani».

Oriol Broggi és el director habi-
tual de les propostes de la com-
panyia La Perla 29 que es porten a
escena a la nau gòtica de la Bi-
blioteca de Catalunya. En aques-
ta ocasió, però, amb Incendis va fer
una incursió a la programació del
Romea, un teatre que dirigeix pre-

cisament Manrique, i va obtenir
un èxit de primera magnitud l’eco
del qual es podrà sentir a Manre-
sa aquest cap de setmana. Ahir al
vespre, en una xerrada de l’Esco-
la de l’espectador al mateix Kursaal,

Broggi va assegurar que quan es re-
presenta Incendis, «a la platea co-
mença sentint-se la tos, després es
fa el silenci i, al final, els especta-
dors queden com uns pollets».

Un dels atractius de l’obra és el

seu duet protagonista, dos dels
noms més cotitzats de l’escena
catalana. Julio Manrique i Clara Se-
gura encapçalen un repartiment de
solvència contrastada amb un dels
treballs més ben valorats de la se-
va producció recent.

Clara Segura és una actriu ver-
sàtil que ha combinat amb fortu-
na cinema, televisió i teatre. En
aquest darrer camp se l’ha pogut
veure en els últims temps en pro-
postes com l’Electra que també va
dirigir Broggi, L’espera i Madame
Melville. Julio Manrique, per la
seva part, compagina la tasca com
a director artístic del Romea, un
dels grans teatres del país, amb la
direcció i la interpretació. En el pas-
sat Festival Grec de Barcelona va
participar com a intèrpret a La se-
nyoreta Júlia, en l’escenari del que
és principal responsable.
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CARTAS DE LAS GOLONDRI-
NAS
Avui i dissabte, a les 22 h; diu-

menge, a les 19 h. El Teatre de
l’Aurora acull aquest cap de setma-
na una nova proposta del Circuito
de la Red de Teatros Alternativos,
de la mà de l’espectacle Cartas de
las golondrinas de la companyia
càntabra Escena Miriñaque. El mun-
tatge està dirigit per Blanca del Ba-
rrio i interpretat per les actrius Noe-
lia Fernández i Esther Aja. L’obra

presenta a l’espectador un relat so-
bre el fet migratori a partir de co-
rrespondències reals de persones
que van haver de fer les Amèriques
a la primera meitat del segle passat.
Tal i com explica Blanca Del Barrio,
les raons per les quals fa dècades hi
va haver gent que va marxar d’Es-
panya en direcció a l’altra banda de
l’Atlàntic «van ser la guerra, l’econo-
mia i la fam, però també hi va haver
molta gent que va marxar per qües-
tions intel·lectuals». Igualada (Te-
atre de l’Aurora). Entrades a 15
euros (11,50 amb els descomp-
tes habituals). 

LAS MUCHAS
Avui, a les 21.30 h. El cicle Ta-

pes i Dansa que organitza Íssim a
Cardona proposa avui la combinació
de l’espectacle Las Muchas, de la
Companyia Mariantònia Oliver, amb
un tastet gastronòmic escollit per
David Guitart. El muntatge de la co-
reògrafa mallorquina tracta sobre el
cos humà i la seva fragilitat, la seva
exclusió del corpus social quan ja no
és apte per al mercat de la seducció.
Oliver protagonitza la interpretació
juntament amb vuit dones de Car-
dona. Cardona (Teatre Els Catò-
lics). Entrades a 10 euros.





MÉS PROPOSTES

El Kursaal porta aquest cap de setmana a
Manresa l’obra «Incendis», amb Clara Segura i
Julio Manrique encapçalant el repartiment



L’arrelament
a la terra

Incendis
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L’ESPECTACLE

Teatre Kursaal. Passeig Pere III, 35. Manre-
sa. Dies: dissabte, a les 21 h; diumenge, a les
18 h. Entrades: 25 euros (20 euros amb el
carnet del Galliner i majors de 65 anys; 6 euros,
menors de 25 anys). Venda a taquilles, 93 872
36 36 i www.kursaal.cat. Director:Oriol Bro-
ggi. Intèrprets: Clara Segura, Julio Manrique,
Xavier Boada, Marcia Cisteró, Clàudia Font,
Xavier Ricart i Xavier Ruano.

Incendis

Clara Segura és una de les protagonistes del muntatge del dramaturg Wajdi Mouawad, nascut al Líban

BITO CELS

El director teatral Oriol Broggi
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L’actor Julio Manrique
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Oriol Broggi dirigeix un text
del dramaturg libanès Wajdi
Mouawad que tracta sobre el
destí de les persones

«Incendis» gira per Catalunya
abans de tornar al Romea, on
va triomfar amb escreix el
mes de febrer passat


