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Guerra, dolor i 
passió: l’escriptor 
ens acosta una 
mica més les forces 
motores de la seva 
creació teatral  
i novel·lística, 
potser la més 
singular i potent  
de l’actualitat

ELS EXILIS DE MOUAWAD

Per Andreu Gomila  
Fotografia Thibaut Baron
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Qui hagi vist algun espectacle de 
Wajdi Mouawad (Beirut, 1968) sap 
que estem parlant d’un dramaturg 
especial, d’Incendis a Litoral. Les 
guerres del Líban, l’exili, la terribilitat 
de la vida i de l’ésser humà, qui som, 
d’on venim, cap a on anem, el dolor, 
la passió creen un magma temàtic 
que troba encaix en la seva figura. Si 
algú ha llegit Ànima (Ed. Periscopi) 
sabrà que està, a més, davant d’un 
escriptor majúscul, la vida del qual, 
les inquietuds del qual, queden 
plasmades amb una potència 
inusual en la seva obra, sigui quina 
sigui la forma que assumeixi. Ell 
mateix, en una llarga entrevista que li 
hem fet amb l’ajuda d’Oriol Broggi, el 
director que ha portat a escena 
Incendis i que estrenarà en uns 
mesos Cels, diu buscar sense 
aturador la passió que el movia quan 
era adolescent, aquella capacitat 
d’encendre’s, i assegura sentir-se 
molt a prop de Sòfocles. 

“El que em sorprèn d’ell –afirma 
Mouawad– és la seva obsessió per 
mostrar com allò tràgic cau sobre qui, 
encegat per ell mateix, no veu la seva 
desmesura. Això em va impulsar a 
interrogar-me sobre què no veia de 
mi mateix, sobre què no veia el 
nostre món d’ell mateix, aquest punt 
cec que podria, tot revelant-se, 
esquinçar la trama de la meva vida. 
Què m’hauria passat si m’hagués 
quedat al Líban? La meva família i jo 
vam marxar abans de la massacre de 
Sabra i Xatila [1982], comesa per les 
milícies cristianes de les quals jo 
somiava formar part quan era un nen. 
¿M’hi hauria sumat? No puc 
sobreestimar-me”.

L’exili és un rellotge
Mouawad va deixar el Líban i es va 
establir a França, per després tornar 
a marxar cap al Quebec. Ara fa vuit 
anys que és de nou a França, entre 
Tolosa i Nantes. La primera vegada, 
diu, que triava ell mateix el destí de la 
seva vida. “És estrany però de fet tinc 
tres exilis dins el meu cos”, comenta. 
Aquest moviment, així com el dilema 
personal que explicava abans, és 
clau per entendre la seva obra, 
sobretot el monòleg que ell mateix 
interpretarà al Teatre Lliure, Seuls. En 
un moment de la funció, diu que l’exili 
és la impossibilitat de recuperar el 
retard. I li demanem si escriu com un 
exiliat. Diu que sí, i que pensa que 
l’exili “és més una qüestió de temps 
que d’espai”. “Quan te’n vas, hi ha 
alguna cosa que es posa en marxa, 
un rellotge, que no mesura els 
quilòmetres, sinó els segons que 
passen entre els dos instants, el de 
la marxa i l’instant present”, diu. 

 La marxa del Líban és com el punt 
iniciàtic, el punt recurrent de la seva 
obra. El trobem sempre. No sap, com 
ens ha dit, què hauria passat si la 
seva família no s’hagués exiliat. A 
Ànima aquest tema és vital. I a Seuls 
ho és tot. El monòleg neix de la 
recerca d’una resposta. Ell mateix 
assegura que l’obra és “la temptativa 
de trobar en mi les sensacions, els 
moments destruïts pels errors, tot 
allò no dit, la violència familiar... 
Interpreto qui podria haver estat jo si 
no hagués deixat el Líban”. “Em 
pregunto sovint de quin costat de la 
tanca hauria estat. Però aquesta 
pregunta és un pou sense fons. És 
una mena d’esquizofrènia desperta”, 
afegeix. I no té por de perdre la 
memòria?, li preguntem. No ho sap, 
diu: “La meva feina se situa 

precisament en el punt entre la 
memòria i la deriva de la memòria. 
¿Recordo o penso que recordo? 
¿Fantasiejo? Aquí hi ha gairebé una 
mena de doble exili. Hi ha l’exili tal 
com és i després l’exili d’un mateix, 
de ser incapaç d’estar segur de tot el 
que he sentit”.
 A Ànima el conflicte és encara més 
profund, perquè el protagonista, 
Wahhch Debch, és un libanès criat a 
Mont-real, com ell, que “ha oblidat el 
dia llunyà on, d’infant, va haver de 
beure la sang de les bèsties per 
sobreviure”. “Una sang de la qual 
n’haurà de retrobar el gust per estar 
preparat per respondre les qüestions 
que el persegueixen i que la 
monstruosa mort de la seva dona 
han despertat en ell”, diu Mouawad. 
De nou, Sabra i Xatila i la tragèdia 

libanesa. I una novel·la que comença 
de manera brutal, amb l’assassinat 
de Léonie, l’esposa de Wahhch, i que 
t’hipnotitza durant 400 pàgines, per 
terrible, per brutal, per sincera i per 
original, ja que qui explica la història 
no és un narrador omniscient, ni 
Wahhch, sinó els animals de tota 
mena, de gossos a aranyes, que es 
troben el protagonista en el seu 
viatge a la recerca de la veritat. 

La realitat és atroç
L’escriptor cita Artaud quan Broggi li 
pregunta pel mal, ben present en la 
seva obra: “La realitat, per natura, és 
atroç”. Admet que en tot allò que 
explica té tendència a mostrar “els 
espais de dolor, aquest instant on la 
quotidianitat queda partida per la 
meitat”. I posa un exemple diàfan, 
que és el que li passa al personatge 
de Seuls: ara mateix, si l’estic llegint, 
és perquè en el fons tot va bé. Cert. 
Però si de sobte sona el mòbil i em 
diuen que he de córrer a l’hospital, 
que hi ha hagut un accident, deixaria 
la lectura i aquesta entrevista no 
tindria cap mena d’importància, seria 
com el vent, ja que la meva 
quotidianitat s’hauria trencat. “És 
aquest esquinçament el que em 
persegueix i el que em fa demanar-
me ‘com ho fem per continuar’, i quan 
aquest trencament es produeix 
alhora en el plànol personal i en el 
plànol col·lectiu, en la mesura que 
els trencaments es barregen, ens 
trobem de cara amb la tragèdia del 
nostre temps” apunta. “Això és el 
que m’interessa. El mal no és una 
obsessió”, afegeix.
 Ànima, tanmateix, té un punt 
terrible, monstruós, un judici sense 
compassió sobre la condició 
humana. Mouawad ens diu que sí, 
que és terrible, però que també ha 
volgut constatar que “la barbàrie pot 
tenir lloc en els paisatges més bells, 
sota cels idíl·lics”. Parla de “la 
indiferència de la bellesa davant dels 
patiments i les injustícies”. Una 
distància, matisa, que és “el que ens 
salva”. “La bellesa del cel –continua– 
només pertany a l’home que la mira, 
l’únic que pot anomenar-la ‘bellesa’, 
tot i que aquest mateix esperit, 
aquest mateix home, capaç de 
percebre els cels sublims, pot també 
degollar els seus fills, com si, mentre 
cau, no percebés cap altra cosa que 
la bogeria de les tenebres. Aleshores 
sí, la natura es deslliura, s’esvaeix. 
L’escriptor és potser qui la reté”. No 
cal dir res més.

‘Seuls’ passa pel Teatre Lliure: 
Montjuïc del dj. 27 al dg. 1.  
‘Ànima’ és a les llibreries

LA MEVA FEINA SE 
SITUA PRECISAMENT 
EN EL PUNT ENTRE LA 
MEMÒRIA I LA DERIVA 
DE LA MEMÒRIA. 
¿RECORDO O PENSO 
QUE RECORDO?” 

LEPAGE
El director 
quebequès és 
el gran referent 
viu de Mouawad. 
Diu admirar-ne 
la seva llibertat, 
la pervivència 
de l’encís del 
món que hi ha 
en les seves 
creacions. 

BRÜCHNER
Mouawad cita 
el romàntic 
alemany per 
dir que l’autor 
de teatre no és 
un historiador, 
sinó algú que se 
situa per sobre 
d’aquest per ex-
plicar la història 
una segona ve-
gada. El teatre, 
indica, no ajuda 
a comprendre, 
sinó que ajuda a 
veure l’invisible.

SÒFOCLES
El clàssic grec 
l’ajuda a escriu-
re: “Necessito 
que l’heroi que 
cau sigui una 
fantasmagoria, 
no una mera 
representació 
dels personat-
ges que puc 
trobar-me cada 
dia”.
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