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El millor del 2012 d’Icult (i 3 ) 3 Cine, televisió i teatre Pàgines 38 a 40 LLL

Les cinc estrelles de la platea
muntatges teatrals PER JOsÉ CarlOs sOrrIBes

Una tragèdia 
majúscula 
amb el patró 
més clàssic

‘INCENDIS’
teatre rOmea1

Hi ha espectadors que diuen haver-
la vist fins a tres vegades. Va ser tot 
un fenomen en l’estrena, el mes de 
febrer passat, al Teatre Romea, du-
rant una posterior i àmplia gira ca-
talana malgrat aquests dies de but-
xaques buides, i repeteix aquestes 
setmanes amb idèntica repercus-
sió al mateix escenari. Amb Incen-
dis s’hi reuneixen tots els ingredi-
ents que fan del teatre una catar-
si emocional per al públic. L’autor 
canadenc, d’origen libanès, Wadji 
Mouawad va escriure una tragèdia 
contemporània en un entorn fami-
liar i situada en un país en guerra 
del Pròxim Orient sota el patró dels 
clàssics. Amb aquest material ma-

júscul, Oriol Broggi va mimar una 
brillant posada en escena plena de 
detalls i de solucions magistrals. El 
director de la productora La Perla 29 
va comptar a més amb un elenc en 
estat de gràcia, encapçalat per una 
parella excel·lent: Clara Segura-Julio 
Manrique. Incendis respon a una ma-
nera de fer teatre que va més enllà de 

33 Julio Manrique i Clara Segura, en un moment d’‘Incendis’.

FERRAN SENDRA

‘SÉ DE UN LUGAR’
la seCa-esPaI BrOssa2

El desamor després de l’amor es-
crit i dirigit per Iván Morales. La 
crònica sentimental de Beré i Simó 
va deixar sense alè el públic a La Se-
ca-Espai Brossa i després al hall del 
Romea. L’espectador se’n va sen-
tir còmplice, asse-
gut en cadires al 
voltant dels mag-
nífics Xavi Sáez 
i Anna Alarcón, 
d ’una  his tòr ia 
gran com la vida.

‘CAmpANADES DE BODA’
teatre tÍVOlI3

El casament vodevil de La Cubana 
ha recuperat les millors essències 
d’una companyia amb més de tres 
dècades de vida. Aquesta paròdia, 
la seva primera es-
trena després de 
nou anys, ha rebut 
el suport de públic 
i crítica i el Tívoli 
està de festa nup-
cial des del març.

‘CYRANO DE BERGERAC’
BIBlIOteCa De CatalunYa4

El nassut (anti)heroi de Rostand va 
reaparèixer amb èxit a la nau gòti-
ca. Va ser el marc perfecte perquè 
el teatre català recuperés el perso-
natge després de la històrica i ja 
llunyana versió de Flotats. Gens 
inferior l ’enor-
me relleu (Pere Ar- 
quillué) sota la sà-
via batuta d’Oriol 
Broggi. Xavier Bru 
de Sala va repetir 
com a traductor.

‘ELS jUGADORS’
teatre llIure De grÀCIa5

Pau Miró va dibuixar un retrat pre-
cís del fracàs existencial, amb qua-
tre personatges pròxims als 60, i en 
l’entorn d’una partida de cartes. 
El director i dra-
maturg va tenir 
quatre còmplices 
impagables: Jordi 
Bosch, Boris Ruiz, 
Andreu Benito i 
Jordi Boixaderas.

les modes, que apel·la a l’emoció de 
l’espectador, convidat a un magnè-
tic viatge de més de tres hores. Cinc 
premis Butaca, concedits per vota-
ció popular, són una altra prova de 
l’efecte que ha deixat una tragèdia 
que demostra que el gran teatre con-
tinua d’allò més viu en aquesta èpo-
ca digital.

* La selecció de les millors obres teatrals que han fet temporada a Barcelona ha estat elaborada per José Carlos sorribes i César lópez rosell


