
n una entrevista que va conce-
dir fa tres anys a aquest diari, la
traductora Anna Casassas reco-
neixia que el contacte amb la li-

teratura de Wadji Mouawad (1968) li havia
fet descobrir «un autor amb una gran força
vital». La responsable de traslladar al català
figures de les lletres universals de la talla de
Proust, Magris, Echenoz i Nemirowski va
admetre que la lectura d’Ànima «em va im-
pactar». Quan l’editorial Periscopi li va pro-
posar fer-se càrrec de la novel·la, «no vaig
trigar ni deu minuts a acceptar». El mateix
trasbals que va sentir Casassas penetra al
cor dels espectadors d’Incendios, una de les
peces del dramaturg canadenc d’origen li-
banès que aquests dies es pot veure, en ver-
sió castellana d’Eladio de Pablo, al teatre
Goya de Barcelona.

El director Oriol Broggi encara lamenta
no haver fet cas d’un parell d’amics, Ramon
Vila i Xavi Ruano, que el convidaven a fer
un viatge llampec a la localitat francesa
d’Avinyó per veure la posada en escena, en
el marc del prestigiós festival estiuenc, de
tres obres llargues d’un autor que aleshores
no coneixia de res. «Jo no m’hi vaig apun-
tar... -burro de mi!- i el Ramon em va expli-
car que l’autor m’encantaria, que havia de
conèixer aquell teatre i que el que ell n’ha-
via llegit era extraordinari», explica Broggi
en el pròleg de La sang de les promeses (Pe-
riscopi, 2017), el volum que recull quatre
textos teatrals de Mouawad (Litoral, Incen-
dis, Boscos, Cels).

Passa sovint que els grans amors emer-
geixen de la més absoluta indiferència: més
d’hora que tard, Broggi es va retrobar amb
el nom de Mouawad i va caure rendit a la
fascinació que provoca el seu teatre. De la
trobada en va sortir la producció catalana
d’Incendis que van protagonitzar Clara Se-
gura i Julio Manrique i es va convertir en un
dels espectacles més reeixits i aplaudits de
l’escena catalana de la darrera dècada. «El
dia de l’estrena», recorda Broggi, «al final
del muntatge, ens va semblar que era ne-
cessari deixar un llarg silenci, densíssim.
Passades les més de tres hores d’espectacle
es va fer fosc a la platea i el públic va respirar,
i com si la respiració fos la mateixa per a tot-
hom, el públic es va posar dret de cop. Va
ser una ovació que no oblidarem mai. Va
ser com un miracle laic, com un dels fenò-
mens que passen a les obres de Mouawad».

Encara ressona aquell eco i els especta-
dors barcelonins i catalans tenen de nou
l’oportunitat de descobrir Mouawad o de
retrobar-lo per primer cop amb Incendios,
que puja cada nit a l’escenari del teatre
Goya amb Núria Espert com a gran reclam,
Mario Gas a la direcció i un repartiment
compacte -Laia Marull, Ramon Barea, Can-
dela Serrat...- que transporta la platea a
l’univers tràgic i existencial de l’escriptura
de l’extraordinari autor canadenc.

Els incendis metafòrics del títol afecten
dos germans, la Jeanne i el Simon, que as-
sisteixen estupefactes i colpits a la lectura
del testament de la seva mare, Nawal Mar-
wan, morta després de cinc anys de silenci.

Al final, el noi exclama: «Ens farà cagar fins
a l’últim dia, la molt porca!». L’espectador
pren consciència que un drama profund
batega al cor dels joves, a qui la progenitora
difunta encarrega trobar el pare i un germà
que no coneixen.

El pes de la identitat col·lectiva enfront
de l’existència individual travessa l’obra de
principi a fi. La crueltat de la guerra, el llast
dels costums ancestrals, la sordidesa de la
pobresa, la dialèctica entre tradició i mo-
dernitat, els lligams familiars i la inexorable
densitat del destí són qüestions que fan
créixer minut a minut la intensitat narrativa
d’un text a través del qual Mouawad ens
parla d’un Orient Pròxim que ens sembla
llunyà però en el qual s’escenifiquen grans
temes universals. Atavisme i venjança, odi
i amor, el sentit profund de la bellesa: l’es-
criptura del creador d’arrels libaneses des-

til·la dolor i esperança fins a compondre
una tragèdia que s’eleva des del cas local
per esdevenir un fresc impecable de la con-
dició humana. Com en les millors novel·les
policíaques, la intriga fa emmudir l’espec-
tador i no es revela fins a darrera hora. 

El nom de Núria Espert s’erigeix en el pol
d’atracció d’un muntatge que privilegia el
treball actoral. Laia Marull assumeix en la
seva interpretació la dimensió existencial
del personatge que desencadena l’acció,
una dona que viu una de les experiències
més escruixidores que pot viure una mare.

Per la seva part, Álex García i Candela Se-
rrat -que segueix les passes artístiques del
seu pare, el Noi del Poble Sec- componen
uns personatges -els fills de Nawal- que
transiten progressivament per l’estupor, la
indignació, la curiositat, la necessitat, l’an-
goixa, la valentia i la tranquil·litat més legí-

tima, la que cadascú acorda amb si mateix.
Un procés catàrtic que els joves intèrprets
converteixen en un itinerari interior a la re-
cerca de la pròpia identitat. Un viatge del
qual difícilment es pot sortir indemne.

Incendios fa estada a Barcelona després
de dues temporades reeixides al Teatro de
La Abadía de Madrid. Núria Espert ha re-
conegut en diferents entrevistes que és un
bri d’esperança per a ella constatar que el
públic acudeix a veure una obra tan dura
en un moment en què tants empresaris del
sector creuen que l’espectador només vol
riure. Són conceptes sovint antònims, però
en la conjunció de clarividència existencial
i lucidesa brutal és on la literatura teatral de
Wajdi Mouawad adopta la categoria de
clàssic del nostre temps. En el llibre abans
esmentat, Broggi confessa que «passada
l’estrena d’Incendis, va venir un temps de
baixada de tot allò... com una mena de dol».
No és d’estranyar que qui tingui ara la bri-
llant pensada d’anar al Goya visqui una
transformació semblant. Però no cal preo-
cupar-se, és un bon senyal.

E

Un repartiment encapçalat per Núria Espert, Laia Marull i Ramon Barea posa en escena aquest mes de novembre al teatre Goya una versió
castellana d’una de les obres del dramaturg canadenc d’origen libanès Wajdi Mouawad, «Incendios». Un text amb el qual fa pocs anys van
triomfar Clara Segura i Julio Manrique i que ara torna a Barcelona exhibint de nou la seva potència tràgica. Per Toni Mata i Riu
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ELS INCENDIS DE L’ÀNIMA
CRISTINA GALÁN

Laia Marull encarna a «Incendios» una dona que pateix en silenci el dolor inconsolable d’un trauma colpidor
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L’ESPECTACLE

 LLOC: Teatre Goya. Carrer Joaquín Costa, 68. Barcelona.
D DIES: fins al 26 de novembre. De dimarts a dissabte, a
les 20 h; diumenges i festius, a les 18.30 h. Entrades: de
24 a 28 euros. Altres tarifes a www.teatregoya.cat. Venda
a taquilles i web. A AUTOR: Wajdi Mouawad. D DIRECTOR:

Mario Gas. I INTÈRPRETS: Ramon Barea / José Luis Al-
cobendas, Álex García / Carlos Martos, Candela Ser-
rat, Alberto Iglesias, Laia Marull, Núria Espert, Lucía
Barrado i Germán Torres. Durada: 3.15 h, amb entre-
acte. P PRODUCCIÓ: Ysarca, en coproducció amb Teatro
de la Abadía i col·laboració de Teatro del Invernadero.

«INCENDIOS»

CRISTINA GALÁN

Encara ressona a Barcelona l’eco de la poderosa
interpretació que Núria Espert va fer del Rei Lear en
la posada en escena del clàssic de Shakespeare que
va produir el Teatre Lliure fa un parell de temporades
amb direcció de Lluís Pasqual. Actriu de personatges
contundents –no és en va que va iniciar la portentosa
trajectòria personal fent de Medea l’any 1954–, torna
a la capital catalana sense complaences ni papers de
tràmit per passejar fama i prestigi. Ara, en la versió
castellana d’Incendies, fa lluir de nou el talent per al
drama en una actuació brillant i de la qual no es pot
sostreure una dada: Espert va néixer el 1935, té 82
anys. I pel que exhibeix sobre la fusta del teatre
Goya, la intèrpret encara té molta corda.



Un altre paper d’alt voltatge per a
una actriu que brilla als 82 anys


