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Violència
L’obra
comença com
una comèdia
i acaba amb
“una crueltat
excessiva”

TEATRE

L’emoció d’‘Incendis’ reviu a ‘Litoral’

Raimon Molins dirigeix al Teatre
Romea Litoral, la primera peça de
la tetralogia La sang de les promeses
de Wajdi Mouawad, en què s’inclou
Incendis. La recerca dels orígens i
la violència tornen a escena.

tal– Litoral comparteix més que
l’autor amb Incendis. La companyia
ho defineix amb conceptes pro-
funds i eteris, com “emoció”, “trans-
cendència”, “alta poesia”, “necessi-
tat” i “humanitat”. L’argument, a
més, té un punt de partida sem-
blant. Un jove “està fent un polvet,
com un adolescent qualsevol, i li
truquen en el moment precís que
està ejaculant dins la noia per dir-
li que el seu pare ha mort”, explica el
director. Aquesta defunció l’obliga
a furgar en el seu passat familiar i
descobreix sorpreses reveladores.
Marc Rodríguez interpreta el noi
que fa “un viatge d’Ulisses per saber
qui és i poder-se començar a cons-
truir”, diu Molins. L’acompanyen
en el periple el seu pare mort (visió
que encarna Lluís Marco) i un su-
perheroi imaginari (Xavier Ruano,
l’únic actor que repeteix del repar-
timent d’Incendis). L’adolescent

descobreix que la família culpa el
pare de la mort de la mare durant
el seu part i, com que no el pot en-
terrar al nínxol familiar, decideix
portar-lo al seu poble, en un lloc
que podria ser el Líban. En total,
32 personatges interpretats per
sis actors.

L’obra comença com una co-
mèdia amb tocs lleugers i es va
enfosquint fins a arribar a una
tragèdia “d’una crueltat excessi-
va”, descriu Marco. “Només amb
la paraula fa que et tornin a afec-
tar coses per les quals ens havíem
insensibilitzat, com les notícies
que, quan veus al migdia al tele-
notícies fotent-te un bistec, no et
tallen la gana”. Mouawad és ca-
paç de remoure les entranyes. In-
cendis n’és la prova. “És un autor
que d’aquí cent anys encara es re-
presentarà, com Shakespeare”,
opina Lluís Marco.e

LAURA SERRA

BARCELONA. L’ombra d’Incendis és
allargada. És difícil parlar de l’estre-
na de Litoral sense fer referència a
l’espectacle més aclamat d’aquesta
temporada i de la passada –l’han
vista més de 47.000 espectadors–.
Els dos textos són fills del mateix
pare, Wajdi Mouawad, i formen part
de la tetralogia La sang de les prome-
ses. El director del nou muntatge,
Raimon Molins, no renega de les
comparacions, al contrari: “Aquell
èxit ha fet possible que es faci aques-
ta obra. Incendis és la millor publi-
citat per a Litoral”, reconeix. L’es-
pectacle que s’estrena avui al Teatre
Romea –una producció de la Sala
Atrium, que n’assumeix el risc– va
ser la pedra fundacional d’un ambi-
ciós projecte personal i teatral que
s’ha allargat més d’una dècada i que
ha rebut elogis a tot el món.

Litoral és la primera obra del
conjunt, la més rebel, jove i autobi-
ogràfica. “Com passa amb els grans
autors, hi ha el germen de tot el que
després anirà desenvolupant en les
altres obres”, diu Molins. El gran te-
ma de Mouawad és la recerca dels
orígens i la identitat, però pel camí
tracta qüestions universals com la
relació paternofilial, la memòria
històrica, la distància entre Orient i
Occident, el pes de l’entorn i la ne-
cessitat d’explicar històries per cre-
ar una societat sana. La seva pròpia
vida llança pistes sobre per què gra-
ta on fa més mal: Mouawad va néi-
xer al Líban el 1968, es va exiliar a
França als vuit anys per escapar de
la guerra i va ser expulsat del país el
1983. Amb la seva família, van aca-
bar residint al Quebec. Als anys 90
comença a exercir d’autor teatral,
però és després d’un viatge al seu
país d’origen quan escriu la tetralo-
gia que li donarà el reconeixement,
formada per Litoral (1997), Incendis
(2003), Boscos (2006) i Cels (2009).

Tot i que és una obra indepen-
dent –no hi ha ni els mateixos per-
sonatges ni té continuïtat argumen-

Marc Rodríguez és el protagonista de l’espectacle que ha aixecat la companyia de la
petita Sala Atrium i que arriba avui al Teatre Romea. FRANCESC MELCION

El Romea estrena la primera obra de la tetralogia de Wajdi Mouawad

RETALLADES

Més ajustos al
Teatre Nacional:

acomiaden 11
treballadors

L.S.

BARCELONA. El 25 de gener la direc-
ció del Teatre Nacional va anunciar
en una roda de premsa que tancava
la Sala Petita, suprimia 70 funcions
i rebaixava el pressupost de tots els
espectacles i artistes contractats.
Ahir, just tres mesos després, el
Consell d’Administració va fer un
comunicat en què anunciava “mesu-
res estructurals de reducció de la
despesa per adaptar-se a les noves
circumstàncies”. Això es va traduir
en l’acomiadament fulminant ahir
mateix d’11 persones de la plantilla,
formada per 128 treballadors (el
8,6% dels empleats). La mateixa no-
ta deia que no es duran a terme me-
sures col·lectives, de manera que
l’ERO que sobrevolava el teatre
sembla que s’esvaeix. Tot i això, mal-
grat no ser funcionaris, els treballa-
dors han patit ja retallades salarials.

La gerent, Mònica Campos, ja va
dir fa tres mesos que el Consell ela-
boraria un pla de viabilitat més en-
llà del pla de xoc inicial. La davalla-
da dels ingressos públics –dilluns es
va aprovar el pressupost del 2013,
en què la conselleria de Cultura tor-
na a retallar un 7,6% la seva aporta-
ció, fins als 7.086.810 euros– suma-
da a la caiguda de la venda d’entra-
des és el que ha posat en risc el TNC.
L’objectiu ara és, a més d’ajustar
costos, buscar “mesures que reper-
cuteixin en l’increment dels ingres-
sos per mitjà de la programació i de
noves vies de finançament”.e

El TNC perdrà el 2013 un milió de
recursos propis. TONI BOFILL


