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Es diu Mouawad, Wajdi Mouawad

tot i que no cal comparar”, acaba di-
ent. I s’explica. En l’obra de Moua-
wad –el seu principal projecte ha si-
gut la tetralogia La sang de les pro-
meses, a la qual ha dedicat quinze
anys i en la qual s’inscriuen Litoral,
Incendis, Boscos i Cels– hi ha el Sha-
kespeare poeta capaç de dir “hola,
lluna”, el Shakespeare que domina
la fusteria teatral i el Shakespeare
filòsof que sentencia: “Sóc un tite-
lla del destí”. “És un Sòfocles del
poble –aclareix el director Raimon
Molins–. No és críptic, ataca direc-
tament la gent del nostre temps. Té
voluntat que se l’entengui. I trans-
cendeix. Passa de l’experiència in-
tel·lectual a l’experiència física”.
Per això ha atrapat el públic, defen-
sen els tres directors.

Molins, director de Litoral, des-
cobreix al públic de l’Institut Fran-
cès que aquesta obra va néixer a la
cuina de casa del dramaturg, junta-
ment amb una colla d’amics. “Es no-

ta que no vol complaure a ningú
més enllà de la pròpia necessitat
interna del grup. Per això no té
complexos. No té res a perdre”.

La biografia de Mouawad –exi-
liat amb la família del Líban en
guerra quan tenia set anys, expul-
sats de França i residents final-
ment al Quebec– i els seus fantas-
mes d’adolescència s’exorcitzen
en els quatre espectacles. Quan
s’acostava a la trentena, Moua-
wad va fer un viatge al seu país
d’origen per entendre tot el que
no li havien explicat a casa. Des-
prés d’allò, “té la necessitat de re-
latar la monstruositat”, diu Man-
rique. I de passar comptes amb
un passat que sent molt present.
Un rumor que alimenta el mite és
que “el seu pare no ha llegit ni una
línia de la seva obra”, explica
Manrique, que resumeix la tetra-
logia amb els conceptes “mort i
naixement”. I ràbia. I utopia.e

L’Institut Francès va acollir el col·loqui amb Oriol Broggi (director d’Incendis),
Raimon Molins (de Litoral) i Julio Manrique (actor i director del Romea). FERRAN FORNÉ

Oriol Broggi situa l’autor d’‘Incendis’ a l’altura de Sòfocles i Shakespeare

El xou de les imperfeccions humanes, al Tantarantana
LAURA FABREGAT

BARCELONA. Tres noies van a un
plató de televisió pensant-se que
han estat seleccionades per presen-
tar un programa musical. Hi arriben
per separat. Quan es topen les unes
amb les altres s’imaginen que es
tracta de la prova final, l’últim càs-
ting per fer el salt a la glòria. Però
cap de les tres no guanyarà: l’únic
propòsit es “jugar amb elles de ma-
nera demoníaca” i treure’ls els “bu-
dells sentimentals”. Un Gran Her-
mano adolescent. Creeps mostra la
vulnerabilitat d’aquestes joves, que
passen del punt àlgid d’il·lusió a la
decepció més profunda.

La companyia L’Aviador, dirigi-
da per Miquel Àngel Raió, estrena
avui al Teatre Tantarantana un es-

pectacle de Lutz Hübner sobre la
mediatització sistematitzada de
les emocions, el resultat del vici
televisiu de convertir en xou les
intimitats de les persones. Raió
defensa que no volen “ser crítics
ni visionaris”, sinó despertar “la
reflexió” de joves i adults.

Ahir Hübner –un dels autors
alemanys de teatre juvenil més
representats d’Europa– es pre-
guntava: “Per què a la televisió ja
no és tan important el que és més
glamurós i llunyà, sinó les coses
pròximes i quotidianes? No hi ha
un interès per les coses perfectes
i, en canvi, sí que n’hi ha per les
imperfectes”. “No és un proble-
ma pel fet que els adolescents si-
guin més fràgils –afegia Raió–, si-
nó que afecta a tothom”.e

El Tantarantana acull un espectacle sobre
l’adolescència i el poder de la televisió. CIA L’AVIADOR

Gràcies a la seva veu Victòria dels
Àngels va anar per tot el món. ARA

CLÀSSICA

2.252 concerts
de Victòria dels
Àngels, reunits

en un llibre

NÚRIA CLOSAS

BARCELONA. Després de set anys de
recerca, Manuel Capdevila va pre-
sentar ahir La carrera de Victòria
dels Àngels (Témenos), des d’ara ja
el gran llibre de consulta sobre la mí-
tica soprano Victòria López García
(Barcelona, 1923-2005). “Per mi, es-
tà claríssim que va ser la gran can-
tant del segle XX, no n’hi ha cap que
se li pugui comparar”, deia ahir Cap-
devila per definir el pes de la intèr-
pret en un Foyer del Gran Teatre del
Liceu ple on entre familiars i amics
també hi havia els mecenes que han
fet realitat l’obra a través del micro-
mecentatge. Capdevila ha agrupat
de manera cronològica tots els con-
certs de Victòria dels Àngels. En to-
tal, van ser 2.252 funcions arreu del
món, incloent-hi concerts, òperes,
classes magistrals, gravacions disco-
gràfiques i, fins i tot, programes te-
levisius. Malgrat una densa activitat,
no va tenir ningú al seu costat que
s’ocupés de preparar-li els concerts
i de gestionar-li l’agenda. “Va ser una
carrera atípica, però triomfant”, diu
Capdevila.

El Liceu va ser l’escola i, alhora, el
trampolí de la soprano. Va ser allà on
va mostrar el seu talent i es va donar
a conèixer. El 1947 va guanyar el pri-
mer premi del concurs de Ginebra,
que va significar el seu llançament
internacional. La cantant d’òpera i
de lied en els seus últims anys de car-
rera va trepitjar escenaris com l’Òpe-
ra de París, el Teatro Colón de Bue-
nos Aires i el Metropolitan Opera
House de Nova York. També va fer
gires pel Japó, Austràlia, Sud-àfrica,
Rússia i tot Europa. Capdevila desta-
ca l’honradesa musical de Victòria
dels Àngels: “Era una cantant al ser-
vei de les obres dels compositors, mai
al servei d’ella mateixa”. També des-
taca la seva “veu pura” i una interpre-
tació “superintel·ligent”. Per Capde-
vila, “tot el que ella feia era perfecte,
musicalment.” L’últim concert pú-
blic data del 1997 al Teatre Nacional,
on la cantant va actuar amb Albert
Guinovart.e

LAURA SERRA
BARCELONA

Wajdi Mouawad era
un nom del tot des-
conegut pel gran
públic català fins
que va esclatar

l’èxit de l’espectacle Incendis. Al
món francòfon, però, és “una estre-
lla del rock, com Lou Reed”, afirma
Julio Manrique, director del Teatre
Romea, la sala que ha programat In-
cendis i Litoral (en cartell), les du-
es úniques obres de l’autor cana-
denc d’origen libanès que s’han
adaptat a Catalunya. “Vaig anar a
Avinyó a coneixe’l i em vaig trobar
un senyor que parla molt bé i que és
un grandíssim personatge –explica-
va ahir Oriol Broggi, en un col·loqui
teatral a l’Institut Francès–. Quatre
o cinc persones em van barrar el pas
i no vaig poder ni parlar-hi. El seu
agent em va dir que res de res de ce-
dir-nos els drets per fer Incendis. I
ens vam fer la imatge d’un home que
havia fet una gran obra, que tenia
molt èxit, era inaccessible i estava
emprenyat”. Que el Festival Grec
hagués cancel·lat una de les seves
obres (Des femmes) perquè hi apa-
reixia Bertrand Cantat –un músic
amic seu, l’assassí de Marie Trintig-
nant que havia sortit de la presó– no
els va posar les coses fàcils. Després
de bombardejar-lo amb correus
electrònics, Mouawad va respondre
en persona: “Endavant”. I fins i tot
va acabar venint a Barcelona i va
trobar-se amb l’equip de Broggi i
Manrique, tot i que no va veure
l’obra. Mai veu els muntatges que
no fa ell. “És raret”, diu Manrique
que es rumoreja.

Ara Wajdi Mouawad continua
sent un nom impronunciable, pe-
rò ha arrelat al teatre català. Broggi
el veu com “un superautor, tan gran
i complet com Sòfocles i Shakespe-
are i per sobre de Txèkhov i Ibsen,
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“Mouawadté
lanecessitat
derelatarla
monstruositat”,
defensa
Manrique


