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ENTRE EL TERRABASTALL DE L’HORROR I EL SILENCI DE L’AMOR J. BORDE

 La Perla ha tornat a reposar Incendis.
Asseguren que serà l’última vegada. Si
la temporada 2011/12 i 2012/13 van

revolucionar el pati de butaques del Teatre
Romea per construir el seu desert de sorra
on les històries sembla que s’hagin d’expli-
car més despullades de tot, ara acomiaden
la producció a la Biblioteca de Catalunya,
l’espai on van estar assajant el muntatge
per primer cop i que aprofita el ressò na-
tural per donar més pes tràgic a la trama.
En quatre anys, Barcelona ha descobert
Mouawad. Perquè aquell èxit fulgurant
d’Incendis va implicar l’aventura de repes-
car Litoral (a càrrec de l’equip d’Atrium) i
també Cels (l’any passat a la Biblioteca
amb els de La Perla 29). Aquesta tempora-
da, el mateix Mouawad va actuar al Lliure
puntualment amb Seuls. La connexió que
els actors transmeten al públic és tan di-
recta com sempre. L’entrega és total. El
matís no ha perdut autenticitat. En tot cas,
les interpretacions ara són tres anys més
profundes. Perquè la trajectòria teatral
també dibuixa benaurats solcs en els ac-
tors.

Oriol Broggi és aquell nen crescut que
és capaç d’explicar una història amb aire
de conte. L’oralitat li juga molt a favor en

I

La Perla 29 trasllada ‘Incendis’ del Romea
a les catacumbes de la Biblioteca de Catalunya

El ressò de
Mouawad

aquesta peça que fa viatjar l’espectador de
la ironia fina a la tragèdia més crua. Julio
Manrique es va meravellar de la manera
de treballar de La Perla quan va debutar
amb Hamlet (també ho va comentar Pere
Arquillué quan va atrevir-se a repescar
aquell imponent Cyrano de Bergerac). Cla-
ra Segura va debutar amb Antígona, en
aquella mateixa sorra. La tragèdia es repe-
tix. Si en aquella peça, la protagonista s’en-
frontava a tothom per poder enterrar un
dels seus germans, caigut en desgràcia,
aquella mateixa dignitat fa que torni a es-
criure el nom de l’avia a la làpida del ce-
mentiri. I que lluiti per descobrir una epo-
peia emocional que li permeti escriure el
nom de la seva mare: valenta, conseqüent,
intel·ligent, però tan abrupta amb els seus
bessons, a qui mai els concedeix el nom de
fills.

En realitat, la Biblioteca s’ha modificat
sensiblement per poder acollir el muntat-
ge. Aparentment, no hi ha canvis però la
fusteria teatral feia imprescindibles més
sortides que les de la porta magna que dó-
na a la nau veïna, o la més estreta per en-
cabir-hi taquilla. El treball de La Perla 29
continua sent minuciós, tot i l’aparença
d’espontani. Per això, s’atreveixen a trencar

moments d’elevada catarsi amb les bromes
que es fan entre els actors. Per cert, que el
canvi de Carles Martínez per Xavier Boa-
da es percep però modifica ben poc la res-
ta de ressorts entre la resta de repartiment.
Potser en aquesta posada en escena, respi-
ra molt més l’ombra allargada de Claudia
Font. La il·luminació, molt més limitada
que al Romea, ha de desplegar-se amb fo-
cus que es creuen i donen molta més relle-
vància a la pols que puja de la sorra. Tot
ho envaeix. Com el so. Com la maldat i,
alhora, com la bondat.

En el muntatge, es constata Màrcia Cis-
teró com una secundària de luxe. Perquè
les seves intervencions són comptades pe-
rò d’un elevat registre. Replicant a la ma-

l teatre d’Angélica Liddell remou els
fonaments. Té un format gens ama-
ble, que sovint increpa l’espectador.

És tan directa la seva forma teatral, abusa
tant de la primera persona, que l’especta-
dor es pot sentir quasi insultat. Però, sal-
vada aquesta posició radical, sí que comp-
ta i obliga a replantejar-se la vida tot el que
diu. De fet, el discurs de Liddell (que aquí
executa una correctíssima actriu, Espe-
ranza Pedreño) té molt de conferència i el
repte és aportar elements visuals, escènics,
per ajudar a desgranar la consistència del
pensament. Estenent-la per terra, tot es-
crivint conceptes (fam, treball, despertar,

E Una conferència
implacable

CRÍTICA JORDI BORDES

individu, tragèdia...) amb un guix al terra,
per després esborrar-los. Puntualment, el
públic entra en escena. O li tapen la visió.
O s’hi asseu al costat i li fa preguntes rela-
xadament. Els llums de sala s’encenen o bé
l’espai queda il·luminat per focus zenitals
amb els límits molt retallats. El text de la

Liddell diu que la poesia tràgica ha de mo-
lestar per poder ser beneficiosa i, en cert
sentit, aspirar a la bellesa. Potser per això
el públic s’ha de sentir un punt violentat.

El que diu la Liddell és implacable, so-
bretot si és des del seu teatre de dolor:
quan ho interpreta ella mateixa no hi ha
distància entre l’actriu i el personatge (tot i
que possiblement hi sigui). Una cosa són
les sentències que dispara en escena i una
altra el seu comportament vital, difícil-
ment tan radical com el que exposa el per-
sonatge. Ara, amb el treball de Pedreño la
distància entre actriu i personatge és més
gran. I es pot diferenciar millor (tot i que
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teixa altura que una incommensurable
Clara Segura. El trajecte emocional dels
actors és tan esplèndid com terrible. Es-
plèndid perquè es desdoblen en els papers
de pares, fills, avis... amb un codi drama-
túrgic que magnetitza l’espectador. Terri-
ble perquè sovint interpreten accions de
les quals els mateixos personatges no po-
den enorgullir-se.

De fons, Incendis continua sent aquell
desesperat cant a la vida, a la dignitat, a la
coherència personal. És una obra d’una
inequívoca militància, que sap treure la
bondat del quadre més cruel; trobar solu-
cions als algoritmes (aquells que utilitzen
també els terroristes de Cels) més inexpli-
cables. Un encant que es pateix.

De genolls. Clara
Segura és la
protagonista d’un
muntatge que
canvia d’espai però
manté la intensitat.
PAU CORTINA / ACN

manté la conjugació de la primera persona
del singular) el que diu de la seva vida per-
sonal. Liddell remou, aquesta és la seva
força. Ho fa amb un teatre carregat d’imat-
ges, sovint fregant la descripció de pensa-
ments primaris (“Els pobres són uns ma-
terialistes: sempre pensen en els diners” o
“A major privilegi d’una persona, més odi
projecta als altres”) i un punt fastigoses
(com l’escena dels escarabats de casa seva).
No hi ha més bellesa que la dura realitat.
Un bany d’aigua freda per treure prejudi-
cis i descobrir-se nu i fràgil com un núvol
a mercè de la tempesta.

MI RELACIÓN CON
LA COMIDA
Angélica Liddell

Directora:

Esperanza Pedreño
Intèrpret:

Esperanza Pedreño

Lloc i dia:

Divendres 12 de juny
(fins al 28), al Teatre
Versus

Festival fora de límits escènics
xperimental Room Festival està dedicat a l’exhibició de peces

escèniques de petit i mitjà format, creades a partir de material
autobiogràfic, inquietuds íntimes o experiències personals, i que
mostren un clar interès en l’experimentació i en la recerca en el
temps, en l’espai i en l’espectador. A l’Experimental Room Fes-
tival es veuran treballs de creadors nacionals i internacionals
que utilitzen diferents llenguatges escènics per expressar-se però
que sempre tenen els següents punts en comú en el seu treball:
la no-ficció i una experimentació i recerca clara en relació amb
el temps, l’espai i/o l’espectador. Amb el suport de l’Antic Tea-
tre. Un exemple? Demà mateix arrenca un muntatge que es rea-
litza dins d’una limusina a càrrec de la mateixa Maria Stoyano-
va. Hi caben només uns cinc espectadors per sessió (que té una
durada de 50 minuts).

EXPERIMENTAL ROOM FESTIVAL
Atelier Escènic Stoyanova, entre altres
Dia i lloc: Del 22 al 28 de juny, per diversos espais de la ciutat. Més
informació al web http://www.experimentalroomfestival.com.

Tornen Pep Bou i les seves bombolles
esprés de més de 30 anys meravellant els adults (i la canalla)

de tot el món, Pep Bou assumeix un nou repte, sense abandonar
mai el seu univers poètic i fràgil de les bombolles de sabó. Si en
anteriors ocasions el seu company ha estat la música amb el pia-
nista Jordi Masó (Clar de llunes) o el discurs de tot un intel·lec-
tual com Jorge Wagensberg (Berishit), ara el repte és esdevenir
funambulista.

BOMBOLLAVÀ
Pep Bou
Dia i lloc: Del 2 al 26 de juliol al Teatre Tívoli de Barcelona.

Una granja molt humana
uim Giron, dels Animal Religion, es transmuta en animal.

Guarnit amb màscares de gallina, vaca o porc, trotant com un
cavall amb ganes de refrescar la seva crinera, transforma el com-
portament dels animals en actituds i personatges ben humans.
Aquest espectacle en solitari seria camp de proves per a poste-
riors muntatges, com el Tauromàquina, estrenat mesos després
al Mercat de les Flors, o l’incontestable i reconegut Chicken legz
de la darrera edició de Fira Tàrrega. Hi ha bellesa en les verti-
cals, humor amb les màscares i un punt gore amb un equilibri
propi d’un faquir. Giron és un artista molt despreocupat per la
preciositat, tot arriba aparentment espontani, fresc, amb un
punt d’abús de la desinhibició. Els seus espectacles potser no
són rodons però connecten a l’emoció de l’espectador.

INDOMADOR
Animal Religion
Dia i lloc: A la Sala Hiroshima, del 25 al 27 de juny.
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AGENDA D’AUTOR J.B.

Curs de
gestió d’arts
escèniques

’Associació d’Ac-
tors i Directors
Professionals cata-
lans (Aadpc) orga-
nitza la tercera edi-
ció del curs Produc-
ció i gestió d’arts es-
cèniques per a crea-
dors, una formació
especialitzada per-
què els artistes
aprenguin com fer
realitat els seus pro-
jectes escènics, des
de la idea fins a la
posada en escena i
la venda de l’espec-
tacle.

El curs posa èm-
fasi en la posada en
pràctica dels conei-
xements.
Dia i lloc: Del 15 de
setembre al 17 de
desembre, a l’Institut
del Teatre.

L

Sense paraules.
L’artista Quim Giron
s’expressa sense
mots, desplega el
bestiari més humà. 
ANIMAL RELIGION 




