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Incendisha estat, sense capmena
de dubte, una de les obres amb
més èxit de crítica i públic de les
dues darreres temporades en el
teatre barceloní. Estrenada al fe-
brer de l’any passat, va tornar al
teatre Romea el desembre passat
com a segona oportunitat per als
molts espectadors que no havien
aconseguit entrada per veure
l’austera i efectiva posada en es-
cena que Oriol Broggi va fer de
l’obra del libanesocanadencWaj-
di Mouawad (1968). Clara Segu-
ra i JulioManrique donaven vida
a Incendis a dos germans a la re-
cerca del seu origen. I altre cop a

la recerca del seu origen anirà
des d’avuiMarcRodríguez alma-
teix escenari del Romea amb una
altra obra de Mouawad, Litoral.
Que és, ni més ni menys, que la
primera obra de la tetralogia La
sang de les promeses, de la qual In-
cendis era la segona. I que es com-
pleta amb Boscos i Cels.
Això sí, aquesta vegada no és

Oriol Broggi qui dirigeix el
poètic text de Mouawad sinó

Raimon Molins, l’impulsor de la
petita sala Atrium, que malgrat
els vents complicats que bufen
ha llançat la casa per la finestra i
ha dut a terme la producció de
l’obra. Una producció encapça-
lada per Marc Rodríguez –Wil-
frid– i Lluís Marco –el pare mort
deWilfrid, ambqui parla– i on re-
peteix un dels actors d’Incendis,
Xavier Ruano.
“A Litoral –apunta Molins–

Mouawad comença a treballar
els temes que desenvoluparà en
les obres posteriors: la identitat,
els orígens, la memòria històrica,
la relació amb els pares, amb el
nostre entorn i les diferències
entre el món occidental i l’orien-
tal”. I de fet assenyala que Lito-
ral, tot i que no es diu explíci-
tament, transcorre entre Mont-
real, al Quebec, i el Líban, els
llocs d’arribada i de procedència
de Mouawad quan fugia de la
guerra. “És una peça molt auto-
biogràfica. I és una odissea en el
sentit més clàssic de la paraula.
Un viatge per saber qui és un
mateix i, a partir d’aquí, poder
començar a construir i a cons-
truir-se. Un viatge que inclou
moltes coses racionals i irracio-
nals, impregnat de poesia, tragè-
dia i de més comèdia que Incen-
dis”. Una odissea que, diu, apel·la
a la humanitat de l’equip i de l’es-
pectador, al compromís humà.
La història, destaca, gira al vol-

tant de Wilfrid, un adolescent a
qui un dissabte, just quan manté
relacions sexuals amb la nòvia,
“li comuniquen que el seu pare

ha mort i entra en estat de xoc”.
“Es comença a plantejar moltes
coses, la relació amb el pare, la
mort, la burocràcia de la mort... i
a més descobreix que hi ha un
secret familiar enorme”, explica
Molins. Tot plegat acabarà fent
que enterri el pare al seu país
natal, Líban, devastat pels hor-
rors de la guerra i amb els cemen-
tiris plens.
Els nivells de realitat s’alter-

nen, i Wilfrid parla amb el seu
pare finat i, també, apareix un
cavaller peculiar, un superheroi
creat pel jove a partir de les
llegendes artúriques i les fanta-
sies romàntiques del món troba-
doresc. “L’acompanyen en el viat-
ge i, al Líban, troben personatges
quehan patit la seva pròpia histò-
ria en aquestmón onno es valora-
va la vida”, diu el director. Perso-
natges que necessiten exorcitzar
el que han viscut explicant les
seves històries, comunicant-se i
creant una societat sense prejudi-
cis. “Una societat que no valora
explicar històries, la cultura, ex-
plicar-se mitjançant la música, la
paraula, és angoixant, trista, vio-
lenta”, apunta Molins.
Lluís Marco, el més veterà del

repartiment, està molt satisfet de
treballar amb un equip jove del
qual també formen part Mireia
Trias, Pepo Blasco, David Verda-
guer i Patrícia Mendoza –entre
set donen vida a 32 personatges,
un joc que proposa el mateix
autor– i creu que les obres de
Mouawad es continuaran repre-
sentant d’aquí un segle. “Em pas-
so bona part deLitoral escoltant i
no em canso, i mira que em sol
costar”. I recorda que la peça té
molt sentit de l’humor a la prime-
ra part i que la segona és d’una
crueltat gairebé excessiva. “Sa-
ber el que està passant fa molt de
mal, però fa bé veure que els pe-
tits problemes d’aquí són nimie-
tats. És un autor molt potent per
l’edat i el nom tan complicat que
té”, riu.cUna escena dels assajos de Litoral al Romea

Miquel Farré / OBC dirigida
por Jiri Belohlavek

Lloc i data: Petit Palau/ L’Audi-
tori (24 i 26/VI/2013)

JORGE DE PERSIA

A hores d’ara, parlar del pianista
Miquel Farré és també introduir-
se en el camí del gran piano a Ca-
talunya, perquè com és lògic, a
més de grans compositors, hi va
haver fantàstics intèrprets, en
una història que es remunta a
Ricard Viñes. Farré va créixer en
una època gairebé heroica per a
la cultura del país, va guanyar als

18 anys el María Canals i va dedi-
car molt de temps a l’ensenya-
ment, al Conservatori Municipal
i també al del Liceu; l’Esmuc s’ha
mantingut d’esquena a aquesta
generació del gran piano que es
troba a faltar en les grans progra-
macions.
I per què el Petit Palau en

aquest cas? Farré mereix la sala
gran i plena de públic, també res-
ponsable de la situació, que va en
massa als concerts de joves virtuo-
sos estrangers que fan de la mera
brillantor la seva insígnia. Els
seus col·legues de la generació de
mestres són ni més ni menys que
Antoni Besses, Ramon Coll, Àngel
Soler, Albert Atenelle, Josep M.

Colom... Fa uns dies vaig escoltar
a la menys coneguda Paula Tor-
róntegui en un recital magnífic al
cicle de la UB. Quin Schumann!
La senyora Torróntegui –deixe-
bla de Tagliaferro, Larrocha i
Puche– es va abocar a l’ensenya-
ment i la família, i va deixar de
banda una anhelada vida de con-
certs. I em deixo noms..., en espe-
ra que algú organitzi un cicle per-
què les noves generacions cone-
guin els seus mestres en escena.
Farré ens va proposar les Tret-

ze Cançons i Danses de Mompou
per al piano, de les quals fa una
versiómagistral, d’harmonies àm-
plies, sentiment, gràcia. Va se-
guir un Nocturn op. 36 núm. 4 de
Fauré i el potent Preludi, coral i
fuga de César Franck, una obra
sorprenent que fa de pont amb
Debussy i que Farré va interpre-

tar amb mestria, precisió, clare-
dat. I què es pot dir de la propina
amb firma: el Nocturn en do sos-
tingut menor de Chopin.... Enho-
rabona, mestre.
Dos dies després, a L’Auditori,

el reconegut director txec Beloh-
lavek va fer amb l’OBC una bona
versió del cicleMa Vlast (La me-
va pàtria) de Smetana, que per a
un txec és a les arrels de la seva
identitat, com un himne nacio-
nal. És la música que inaugurava
cada any –ambdiferent director–
el Festival Primavera de Praga.
Obra quemés que narrativa és re-
cordatòria d’una èpica nacional
per a uns pobles que van patir a
Europa el setge dels veïns pode-
rosos. I en temps de l’ocupació so-
viètica tenia especial connotació
de cant a la llibertat; de fet, el Fes-
tival es tancava cada vegada amb

la 9a Simfonia de Beethoven. I
aquesta versió almenys en la ses-
sió de divendres no va assolir
aquest aire emotiu encara que es
va mostrar en conjunt eficaç.
En el primer poema no es va

aconseguir desenganxar del faris-
tol, sense aquesta rítmica aspira-
da davant la contrastada, permos-
trar tots els seus matisos. Potser
el punt culminant en expressió i
so va ser Vltava, ambmolt bon so
en violins i un aconseguit fluir in-
cessant. Bona mà de Belohlavek,
que en el poema Sarka va deixar
un fraseig de rítmica cadenciosa.
El núm. 4 té moments crítics per
a primers violins, i el conjunt or-
questral no va sonar clar. L’obra
va culminar amb bona intensitat
narrativa i joc de tensions que
van aconseguir contactar amb el
públic nombrós i atent.c

‘Litoral’ és la primera
part d’una tetralogia en
què ‘Incendis’ ocupa
el segon lloc i segueix
amb ‘Boscos’ i ‘Cels’
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‘Litoral’deWajdiMouawadarribaal
Romeadesprésdelgranèxitd’‘Incendis’
RaimonMolins dirigeix LluísMarco iMarc Rodríguez en una obra sobre l’origen
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