
6
Cu
lt
u
ra
|s
La

Va
ng
ua
rd
ia

D
im
ec
re
s,
19

fe
br
er
20
14

E
S
C
R
IP
TU

R
E
S

EDUARD MOLNER

Wajdi Mouawad, dramaturg, di-
rector d’escena i actor quebequès,
i ara també novel·lista, va néixer a
Beirut el 1968. Quan tenia només
vuit anys la seva família es va tras-
lladar a França i després al Quebec
fugint de la guerra que assolaria el
Líban durant més d’una dècada.
Mouawad ha explicat en diverses
ocasions que el teatre ha estat per
a ell l’oportunitat de recuperar l’es-
pai de felicitat d’una infantesa frag-
mentada.
El seu itinerari vital és fonamen-

tal per entendre la seva obra dra-
màtica, d’una enorme coherència

temàtica.Mouawad s’explica a tra-
vés de viatges. Uns periples que
són circulars, que són sempre re-
cerques obstinades de l’origen de
la identitat, d’allò que explica el
queconstitueix els seusprotagonis-
tes, variacions d’un jo múltiple,
sempre esperonat per lesmateixes
qüestions.
L’estrena de Littoral a França el

1998 el va projectar fora del Que-
bec on s’havia format (Mouawad
també en va dirigir l’adaptació al
cinemael 2004). Es tractade la pri-
meraobra d’una tetralogia,Le sang
des promesses, Incendies (2003),

Fôrets (2006) i Ciels (2009). Aquí
s’hanpogut veure algunes d’aques-
tes peces, la passada temporada es
va estrenar Littoral, dirigida per
Raimon Molins, i la temporada
2011-2012 es va estrenar Incendis
dirigida per Oriol Broggi, un èxit
absolut de públic i crítica. Broggi
dirigirà al junyCiels a la Biblioteca
de Catalunya. Mouawad va pre-
sentar les quatre peces a Avinyó el
2009, com a artista associat al fes-
tival.
En el moment en què Wilfrid,

fent l’amor, arriba a l’orgasme, rep
una trucada. El seu pare ha mort.
Wilfrid es posa d’acord amb el ca-

dàver del seu pare. L’enterrarà al
seu país d’origen, però es tracta
d’un país en guerra on ja no queda
lloc per enterrar a ningú. Littoral
explica aquest viatge: una recerca
de la pròpia identitat en el mo-
ment crucial d’arribar a l’edat adul-
ta. A Incendies, Nawal, en morir,
deixa l’encàrrec als seus dos fills
bessons de cercar el seu pare, que
creienmort i a ungermàqueno sa-
bien que existia. Nawal fou violada
pel propi fill, germà i pare dels bes-
sons. És el “qui sóc?” edípic (de qui
sóc fill?) esdevingut factible per la
peripècia d’un conflicte civil com

el del Líban. Hem fet cinc cèntims
del teatre de Mouawad, ara anem
a la narrativa, per acabar una altra
vegada sobre l’escena.

‘Ànima’
WahhchDebch descobreix la seva
dona brutalment assassinada i
s’aboca a un periple obstinat per
conèixer l’homicida, mogut no per
la pulsió de la venjança immediata,
sinóper un record indefinit. Aques-
tamemòria desvetllada ha endegat
forces ocultes en el seu interior
que el constitueixen com a ésser
humà. L’horror viscut el mena a
cercar l’origen de l’horror. Una re-
cerca convertida en viatge cap al
fons de la ferida. Debch és un su-
pervivent i vol saber per què ho és.
Per què no és mort. Què i qui el va
salvar, quannoméseraun infant in-
defensenmigd’una guerra civil ter-
rible a l’altra banda del món. El
comptador de la seva vida s’ha po-
sat a zero, amb l’avantatge que res
no li fa por. Comels animals té ins-
tint de supervivència, però no la
consciència de pèrdua que acom-
panya la por de la mort.
Una novel·la escrita en la llen-

gua de Descartes i Montaigne és
narrada gairebé en la seva totalitat
pels animals que envolten totes les
seves escenes. És narrada des del
coneixement intuïtiu, tel·lúric,ma-
tèric.Mouawad fa explicar les acci-
ons dels homes pels animals i així
convoca un saber irracional, però
infal·lible. És el que ens fa conei-
xedors d’un enamorament o que
som a prop de la mort, i no s’aprèn
enlloc.
La violència descrita, la crueltat

descrita, no es gratuïta, estètica, ta-
rantiniana, aquí constitueix els per-
sonatges i són ells els que tenen la
capacitat de reconvertir-la en for-
ça de vida i amor. No es pot expli-
car més argument d’una novel·la
que té una capacitat d’expectativa
i sorpresa propera a la novel·la ne-
gra. Mouawad ha creat aquí una
trama excel·lentment travada, una
narrativa incisiva i alhorametafòri-
ca, ambrecursos enginyosos i origi-
nals, com ara la repetició toponí-
mica nord-americana: un nou
món, carregat de noms del vell
món, que va aportar amb la guerra
civil nord-americana el model que
seguirien arreu els conflictes fratri-
cides contemporanis.

‘Seuls’
Lanovel·laÀnima es publica en ca-
talà i castellà en elmoment d’estre-
nar-se a Barcelona la peça teatral
Seuls, un text que l’autor interpre-
ta sol enescena.Harwanésun liba-
nès exiliat al Quebec. Treballa en
una tesi sobre Robert Lepage, vaca
sagrada del teatre quebequès. Sol
al seu apartament rumia sobre el
seupassat i la seva identitat. Pràcti-
camentha oblidat l’àrab, però en el
seu arxiu al portàtil busca unamú-
sica d’acompanyament i seleccio-
na una cantant que molt bé podria
ser Umme Kulsum.
L’ombra i l’ànima de Harwan es
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Wajdi Mouawad
Ànima / Ánima
Traducció al català
de Anna Cassases
Figueres i al castellà
de Pablo Martín
Sánchez

PERISCOPI / DESTINO
448 / 445 PÀGINES
19 EUROS

‘Seuls’, interpretada
per Mouawad, es
representarà al
Teatre Lliure del 27
de febrer al 2 de
març

Escena de ‘Seuls’
que interpreta el
seu autor Wajdi
Mouawad, retratat
a la dreta

PATROCINAT PER

PerfilWajdiMouawad, canadencnascut aBeirut
queva triomfar als nostres escenaris amb ‘Incendis’,
estrenaunanovaobra teatral i publica unanovel·la

Actualitat
de la
tragèdia
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Em vaig quedar perplex durant l’acte de lliurament
del premi Carvalho a Andrea Camilleri en el Saló de
Cent, acte central del festival BCNegra, en constatar
que el setial d’honor reservat als regidors, i que està
situat davant on ens col·locàvem els membres del
jurat, es trobava gairebé desert.

La vinguda del pare del comissari Montalbano a
Barcelona ha estat pràcticament un miracle. Als seus
88 anys, ja en fa més de deu que l’escriptor i exrealit-
zador de TV amb prou feines surt de casa. Pràctica-
ment no hi veu i per això té sempre al costat la seva
assistenta, l’eficaç i guapa Valentina, que li obre pas.

Camilleri, potser l’autor més conegut d’Itàlia, re-
querit en tota Europa, va venir a Barcelona per retre
homenatge al seu amic Manuel Vázquez Montalbán
i ho va fer amb un discurs profund i emotiu on va
donar importants claus sobre com la lectura de dues
obres d’MVM li van servir per trobar el to de les
seves pròpies novel·les negres i per afinar el tempo
de la seva narrativa històrica.

Visita de gran simbolisme humà i cultural, doncs,
que va tenir la deguda resposta del públic: el Saló de
Cent ple, i va caldre habilitar dues sales adjacents.
Tot un contrast amb l’escassa presència institucio-
nal. De l’equip governant hi havia l’alcalde, presi-
dint, i el regidor de cultura Jaume Ciurana –era el
mínim!– però en canvi no vaig veure Antoni Vives,
que si no m’equivoco és l’únic regidor-autor en ac-
tiu, ni ningú més de CiU. Del PSC, Jordi Martí i
Germà Espriu. Ningú del PP –no interessa la no-
vel·la policíaca, senyor Fernandez Díaz? Doncs dóna
moltes claus sobre el present–. Ningú d’UpB, i això
que Jordi Portabella és gairebé omnipresent. Janet
Sanz d’ICV-EUiA. Quatre regidors presents dels 41
que formen el consistori. Bancs oficials buits en un
acte irrepetible. No era bonic.

Aquesta dicotomia entre l’atenció del públic i la
de l’estament oficial municipal m’agradaria pensar
que no s’estén al conjunt de BCNegra. Aquesta ini-
ciativa consagrada a la novel·la policíaca, amb deu
convocatòries a sobre, és el festival literari anual
amb més afluència de públic –prop de deu mil assis-
tents a una vintena d’activitats- i difusió mediàtica i
internacional amb què compta Barcelona. La gestió
de Paco Camarasa i l’equip de Rosa Mach l’ha conso-
lidat brillantment.

Però BCNegra va partir en el 2005 d’una conside-
ració: que combinant pressupostos de promoció per
portar autors de les editorials, amb l’estructura de
l’Icub, podia donar-se el prodigi d’un festival d’alts
continguts i baixos costos. I el prodigi es va aconse-
guir. Però els pressupostos editorials han baixat
amb la crisi –i ho poden continuar fent– i les presèn-
cies internacionals a BCNegra resulten cada vegada
més laborioses d’aconseguir. Per a aquest festival, la
provincialització i el localisme serien la mort. És
moment que l’ajuntament es comprometi a fons,
econòmicament i humanament, perquè el certamen
literari amb més llum de la ciutat –malgrat el seu
nom– no comenci a apagar-se. El simbolisme de les
cadires buides no s’ha de repetir.

SERGIO VILA-SANJUÁN

desprenen del seu cos i es projec-
ten en l’espai escènic. Tenen una
existència pròpia que no sempre
va d’acord amb la seva conscièn-
cia. Conversa amb el seu pare per
telèfon, és un home gran que espe-
ra amb delit la visita setmanal del
seu fill. Per això no acaba d’enten-
dre que el seu fill no podrà visitar-
lo aquesta setmana perquè se’n va
a Sant Petersburg on Lepage pre-
senta el seu darrer espectacle. El
pare deHarwan el renya i li recor-
da que ell no va viure la guerra. Ai-
xò enervaHarwan, peròno l’impe-
deix fer la seva. Marxa a Rússia i
llavors ve la sorpresa que atrapa

l’espectador perquè allò que crè-
iem que s’esdevenia no és, és una
altra cosa.Una altra vegada unper-
sonatge enfrontat a un fet determi-
nat de la seva vida que l’obliga de
debò a encarar la pregunta fona-
mental, qui sóc jo i per què estic
aquí?

L’univers deMouawad gira i gi-
ra al voltant de la identitat, el desar-
relament, la recerca de l’origen. A
vegades a través d’històries horri-
bles quemostrenel pitjor de la con-
dició humana, però sempre amb
un nexe en comú. Una llum en la
foscor més absoluta. Una con-
fiança en el gènere humà, en la se-
va capacitat de compassió,malgrat
tot. La força d’un compromís que
té un extraordinari valor en un es-
criptor que, quan només era un
marrec, va veure com les milícies
cristianes metrallaven un autobús
ple de palestins als carrers del seu
Beirut. |

Apostar per BCNegra?

L’univers de Mouawad
gira i gira al voltant
de la identitat, el
desarrelament, la
recerca de l’origen

Andrea Camilleri al Saló de Cent ÀLEX GARCIA


