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Albert Pinya rep el premi AECA 
per “Pinya’s friends”
Pinya’s friends, la proposta del mallorquí 
Albert Pinya (Palma, 1985) a Arco, que 
tanca avui les portes a Madrid, ha estat 
guardonada amb el premi de l’Associació 
Espanyola de Crítics d’Art (AECA) a l’au-
tor de la millor obra presentada per un ar-
tista espanyol viu. Pinya’s friends exhibeix 

el moment de transició en el qual es tro-
ba el seu art, a punt de rompre amb les du-
es dimensions per passar a les escultures. 
Pinya debutava a la cita i ho ha fet per la 
porta gran, agraint el premi, que arriba 
després d’obtenir un gran reconeixement 
fora de l’Estat.CULTURA

“Se’ns retreu el fet 
d’existir sense sofrir”

Guerra “Nosaltres sempre érem innocents, les víctimes, i els altres els dolents” Memòria 
“S’ha d’afrontar la història amb els mitjans que tenim: la llengua, la consciència i els gestos”

LAURA SERRA 
“Saps? Fas teatre per als que viuen 
a un quilòmetre a la rodona. Es-
crius per a persones que són al teu 
abast i que parlen la teva llengua”, 
afirma Wajdi Mouawad. I, malgrat 
això, el seu teatre ha travessat l’àni-
ma de milers d’espectadors de tot 
món, entre els quals molts catalans 
que van quedar tocats per Incendis 
–o Boscos o Litoral– i que esperen 
la posada en escena de Ciels, l’últi-
ma peça de la tetralogia La sang de 
les promeses, a càrrec d’Oriol Brog-
gi. Abans, però, de dijous a diumen-
ge, el mateix autor escenificarà al 
Teatre Lliure el monòleg Seuls i 
aprofitarà el viatge per presentar la 
novel·la Ànima a Barcelona. 

És impossible parlar amb Moua-
wad sobre la seva obra i no fer refe-
rència a la seva vida. Nascut a Beirut 
el 1968, ha viscut molts exilis: la se-
va família va marxar a França el 
1977 per evitar la guerra. El 1983 
van ser expulsats i es van establir al 
Quebec. Allà es va consagrar com a 
dramaturg i director. Avui, pare i re-
sident a París –des d’on respon, via 
mail, a aquesta entrevista–, és una 
de les grans plomes francòfones. 
Una estrella. Però el seu viatge no 
s’ha aturat: continua tornant una 
vegada i una altra al conflicte que va 
colpir la seva vida.  
 
La guerra ha marcat la seva carrera 
literària. En el seu cas, però, ¿són 
pitjors els no-records, el silenci i 
l’exili que les bombes?  
El meu treball se situa en aquest 
punt entre la memòria i la deriva de 
la memòria. ¿Me’n recordo o em 
penso que me’n recordo? Aquí te-
nim ja una mena de doble exili. Hi 
ha l’exili com a tal, i també hi ha 
l’exili d’un mateix, de ser incapaç 
d’estar segur del que has sentit. El 
personatge de Seuls no ha viscut la 
guerra, ja no parla la seva llengua 
materna, no pren les opcions cor-

rectes, ha oblidat qui era. Ell només 
és culpabilitat. Cada cop que el pare 
li recorda que no ha viscut la guerra, 
sent que li retreuen el fet d’existir. 
D’existir sense sofrir. El pare ha fet 
tot el que ha pogut per estalviar-li la 
guerra, i vet aquí que l’hi retreu. 
Aquesta contradicció és una presó 
d’on és impossible fugir. Això evo-
ca el trauma d’una generació, la me-
va, que ha conegut la guerra en la in-
fància, de manera que no ha fet gai-
res tries. És una immensa sort, ja 
que no hem comès cap atrocitat 
amb les nostres pròpies mans, pe-
rò això no ens protegeix, perquè no 
sabem què hauríem fet si haguéssim 
tingut l’edat de fer-les. Estem asset-
jats, colpits, per la impressió de la 
il·legitimitat de viure, perquè tenim 
la impressió de no haver viscut res. 
Seuls està lligat a la meva llengua. 
No parlo l’àrab des de fa trenta anys 
i m’he adonat que el trobo a faltar. 

¿Ha pensat en què canviaria si po-
gués tornar enrere? ¿O considera 
que la fatalitat era inevitable? 
Ni una cosa ni l’altra. Les coses pas-
sen i tenen una raó de ser històrica, 
que concerneix els humans i el seu 
comportament. La guerra civil liba-
nesa és responsabilitat dels libane-
sos. Punt i a part. Tots els que diuen 
que és a causa dels palestins, dels is-
raelians, dels sirians, dels ameri-
cans, dels russos, dels iranians, dels 
cristians, dels xiïtes, dels sunnites, 
dels drusos, dels elefants, dels diplo-
docus o dels nadius marcats per la 
tortura són ells mateixos responsa-
bles d’aquesta guerra civil. No hi ha 
cap altra solució que afrontar la his-
tòria pròpia amb els mitjans ferotges 
que tenim: la llengua, la consciència 
i els gestos. La resta és una fantas-
magoria. Em pregunto sovint en què 
m’hauria convertit si m’hagués que-
dat al Líban. A quina banda de la bar-
rera estaria. Però aquesta pregunta 
és un pou sense fons. Com a artista, 
crec que tots tenim en nosaltres ma-

teixos un laboratori. El meu és la 
guerra, la família, l’exili. Les meves 
experiències són l’amistat, l’abando-
nament, la violència... això prové del 
Líban, però també d’Europa.  

En el fons, ¿el gran tema de què 
tracta tota la seva obra és l’amor?  
L’amor i l’animalitat. Perquè és un te-
ma insuportable. Mostra tot el que 
hem destruït. Ningú no surt indemne 
d’una guerra civil. Els espanyols ho 
saben tan bé com els libanesos. Par-
lar de l’amor, de l’amistat, és parlar de 
la ferida oberta per la guerra. Més en-
llà dels discursos, hi ha la pena pels 
morts i assassinats, la falta d’amor i la 
impossibilitat d’estimar, la prova que 
la sang s’ha escolat sense que s’enten-
gui per què, en una època, la d’ara, que 
ens diu: “Oblideu-ho tot i compreu-
vos un iPod!”, com si l’amor i l’amis-
tat pogués renéixer de les nostres 
masturbacions amb uns consoladors 
amb els quals es pot trucar, fer fotos 
i debatre a les xarxes socials. 

La seva obra mostra la violència 
extrema. Per què és tan explícit?  

Fantasmes 
“¿En què 
m’hauria 
convertit  
si m’hagués 
quedat  
al Líban?”

Dolor 
“Parlar  
de l’amor  
és parlar de la 
ferida oberta 
produïda  
per la guerra”

Wajdi Mouawad
ESCRIPTOR I DIRECTOR TEATRAL. PRESENTA ‘SEULS’ AL TEATRE LLIURE I LA NOVEL·LA ‘ÀNIMA’.  

Això remet al silenci en què he cres-
cut. Quan era adolescent i feia pre-
guntes als meus pares, ningú em vo-
lia respondre o les respostes eren 
acusacions: “És per culpa dels al-
tres”. Nosaltres sempre érem inno-
cents. Nosaltres, les persones de la 
nostra comunitat, érem les víctimes, 

‘Ànima’, una novel·la  
que mossega

dria ser, per tant, més espantós. En 
un instant, ho ha perdut tot i la se-
va humanitat ha quedat tocada irre-
parablement. La truculència de l’es-
cena inicial infecta l’atmosfera de 
tota la novel·la, i alhora situa el lec-
tor en unes coordenades de violèn-
cia, dol i bestialitat de les quals ja no 
s’escaparà. 

L’argument que Wajdi Mouawad 
desplega a partir d’aquest comença-
ment és tan clàssic com efectiu. 
Debch és informat sobre la identitat 
de l’assassí i, en vista de la incom-
prensible passivitat policial, emprèn 
una cacera de l’home que el portarà 

PERE ANTONI PONS 

Ja des de la primera pàgina, 
Ànima ens llança al cor 
sagnant de l’acció. El pro-
tagonista, Wahhch Debch, 
descobreix el cadàver de la 

seva esposa, assassinada de la ma-
nera més brutal: apunyalada als òr-
gans sexuals i violada, amb ejacula-
ció inclosa, a través d’una ferida a 
l’estómac. A més, estava embarassa-
da. El dolor del protagonista no po-

Crítica
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Circo loco de la vida es 
manifesta a Palma
El col·lectiu Circo loco de la vida va dur a ter-
me ahir dematí una marxa ludicofestiva amb 
batucades de la plaça Espanya a la plaça Ma-
jor de Palma. També oferiren un espectacle, 
Tú no vales, per protestar contra l’ordenan-
ça per fomentar i garantir la convivència cívi-
ca que prepara l’Ajuntament de Palma.

Hitler s’exilià a Sud-amèrica 
el 1945, segons un assaig
Segons Tras los pasos de Hitler (Planeta), del 
periodista Abel Basti, el Führer no es va suï-
cidar, al final de la Segona Guerra Mundial, si-
nó que es va escapar a l’Argentina i va visitar 
diversos països de l’Amèrica del Sud amb di-
verses identitats falses. Entre elles hi havia les 
d’Adolf Schütelmayor i Kurt Bruno Kirchner. 

El que m’agrada dels grecs és que la 
justícia no és culpabilitzadora. És 
implacable, però no culpabilitza. 
Tornar a explicar sempre la matei-
xa història s’assembla, en el meu 
cas, crec, a aquest intent de trobar el 
lloc on, en la història, s’ha introdu-
ït un error que em condemna a un 
patiment estrany, i li confesso que 
això m’agrada força. Una pregunta 
que em faig sovint és: què és el que 
no veig de mi mateix?  

Se sent, avui, encara, un exiliat?  
Fa temps no sabia quina resposta 
donar a la pregunta de la meva na-
cionalitat. Libanès? No és una res-
posta legítima ni il·legítima. Fran-
cès? Només per la meva formació 
intel·lectual. Quebequès? No, pe-
rò... El meu país és el lloc on em sen-
to millor: la sala d’assaig, el despatx 
on escric, la Mediterrània, Grècia, 
que m’ha obert el món a través del 
seu pensament i el seu teatre. Kafka 
és el meu país. No sé a què perta-
nyo. O, més aviat, em sembla que no 
cal pertànyer... però saber això re-
quereix temps, sortir del somni de 
comunitat i ser lliure. 

Ja deu saber que Incendis ha estat 
un èxit inigualable a Catalunya.  
M’ha commogut saber-ho. Em sem-
bla una resposta a la barbàrie. El 
que m’ha emocionat és veure com 
les persones de la meva edat tenen 
les mateixes sensacions que jo, com 
si la guerra civil fos un paisatge que 
poguéssim contemplar plegats i, pel 
fet de no ser la mateixa guerra, po-
guéssim, gràcies a la guerra de l’al-
tre, comprendre millor la que ens 
ha assolat. A Barcelona, que és una 
ciutat amb la qual mantinc un lli-
gam immensament secret, on so-
vint vinc a escriure en hotels cada 
cop diferents –hi he escrit part 
d’Ànima–, sobretot m’agrada mirar 
el mar, perquè tinc la impressió que 
posant-me de puntetes hi veuré 
Beirut, just a l’altra vora.e

L’AUTOR A ESCENA 
Wajdi Mouawad protagonitza 
Seuls al Lliure: “És un intent 
de trobar en mi els moments  

i sensacions destruïts  
per la vida”. THIBAUT BARON

i tots els altres eren els dolents. En 
vaig desconfiar. I quan, de mica en 
mica, vaig començar a entendre co-
ses, em va fer una ràbia terrible i vaig 
voler mostrar-ho tot, precisament 
perquè m’havien amagat una veritat 
que feia equívoca la meva relació 
amb el món. Crec que a la meva his-

tòria li cal visió. Ara bé, no crec que 
es tracti d’un exorcisme, si més no, 
no pas conscientment.  

Les tragèdies gregues són el referent 
que s’associa als seus herois.  
Sovintejo la tragèdia grega perquè 
hi retrobo les sensacions de la infàn-

cia, espant i bellesa. Els grecs pensa-
ven que quan algú estava condem-
nat a fer i tornar a fer el mateix gest, 
era per trobar el punt on s’havia in-
troduït un error en aquest gest. Sísif 
volia trobar el lloc del seu trajecte 
on s’introduïa l’error que feia que la 
roca tornés a rodolar pendent avall. 

parteixen les escenes amb ell. Cada 
capítol està titulat amb el nom cien-
tífic –Ratus norvegicus, Columba li-
via, Vulpes vulpes– de l’animal que 
el narra. Pot semblar una astúcia 
vistosa, o una floritura efectista. No 
ho és. Al contrari, serveix per ex-
pressar amb més força la idea nucle-
ar de la novel·la: que els humans són 
tant o més animals que els animals. 
A més, Mouawad fa que les bèsties 
narradores descriguin el que veuen 
sense fer judicis morals ni embar-
car-se en exploracions psicològi-
ques –els atributs humans dels per-
sonatges es mostren sobretot en els 
diàlegs– i que ho relatin amb un 
llenguatge directe, immediat, des 
d’una urgència instintiva. Això fa 
que la novel·la sigui molt primària 
i molt física, i que les escenes supu-

rin sensorialitat. Per evitar de cau-
re en la mecanització, Mouawad fa 
que cada animal narri des del seu 
món i la seva personalitat: la calma 
contemplativa de la boa constricto-
ra, la vista panoràmica i amoral del 
corb, la lleialtat rabiosa del gos, la 
parsimònia distant de l’aranya, la 
solitud desconfiada del coiot… 

Aquesta bestialització formal de 
la narració és complementada per la 
concepció totèmica de l’existència 
dels indis nord-americans, que te-
nen un paper secundari però cruci-
al en la història. Tot plegat fa que les 
dues primeres parts de la novel·la si-
guin irresistiblement hipnòtiques, i 
que el lector quedi atrapat en una 
voràgine fabulosa que hibrida la po-
esia èpica, el ritual atàvic, l’aventu-
ra itinerant, el thriller d’acció, 

des de Mont-real, al Quebec, fins a la 
banda americana de la frontera, a 
través del territori dels mohawks. 
Significativament, la persecució no 
està tan motivada per un afany de 
venjança com per la voluntat de 
Debch d’aclarir el misteri traumàtic 
que nia al fons de la seva infantesa, 
un misteri que està relacionat amb 
un dels episodis més terribles de la 
història dels palestins i que el dolor 
per l’assassinat de la seva dona ha 
mig desenterrat. Resumit així, resul-
ta poderós; llegit com Mouawad ho 
presenta, és insòlitament singular i 
impressionant. 

Durant les dues primers parts de 
la novel·la –Bestiae verae i Bestiae 
fabulosae–, el periple desesperat de 
Wahhch Debch és narrat des del 
punt de vista dels animals que com-

Silenci 
“Quan feia 
preguntes als 
pares, ningú 
em volia 
respondre” 

l’odissea trastornada, la faula màgi-
ca, el panteisme místic, el crit de rà-
bia, la salmòdia embogida, el deliri 
taquicàrdic i l’epopeia animista. 

En els millors passatges, la no-
vel·la és un monstre esplèndid i con-
tradictori: sumptuós i enèrgic, però 
ple d’aflicció. Com si el transcen-
dentalisme nord-americà hagués 
estat ferit pel dolor de la història 
àrab contemporània –el plany de 
Mahmoud Darwish clavat als cors 
optimistes d’Emerson i Whitman–. 
Impressionant. Llàstima que, a par-
tir de la pàgina 291, la narració es 
convencionalitzi i la història decai-
gui i s’extraviï en un excés de coin-
cidències i sobreexplicacions. Sigui 
com sigui, val la pena deixar-se de-
vorar per aquesta novel·la bella i  
salvatge.e

ÀNIMA 
WAJDI MOUAWAD 
LLIBRES DEL 
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TRADUCCIÓ  
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