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Actuar, cantar  
i boxejar ¡alhora!

E
ls vaig prometre que avui 
els parlaria del musical 
Rocky. Doncs vinga. Rocky ha 
començat les seves repre-

sentacions a Broadway amb llargues 
cues. Expectació davant un producte 
que sembla no tenir por al daltabaix 
sofert per altres musicals (Spiderman, 
sense anar més lluny) que ho basaven 
tot en l’espectacularitat gairebé sen-
se espai per a l’emoció o l’intel·lecte, 
imprescindibles al teatre. Perquè, i 
aquesta és la clau, el teatre musical 
és, sobretot, teatre. És a dir, una histò-
ria ben travada i ben explicada. Sense 
una bona història, sense un bon trac-
tament, no hi ha música que valgui. 
Rocky parteix d’una història conegu-
da, i és un avantatge. I té un personat-
ge central amb el qual tots estan 
d’acord: noblesa, bons sentiments i 

condició de cavall salvatge (stallion, el 
seu sobrenom), ingredients, tots, per 
a l’èxit. 
 Sorprèn trobar en l’equip creatiu 
el duo format per Stephen Flaherty 
(compositor) i Lynn Ahrens (lletris-
ta), artífexs d’un dels millors musi-

cals de l’últim quart de segle, Ragti-
me, basat en la novel·la de Doctorov. I 
també sorprèn trobar-se Thomas Me-
ehan, autor del text, que ho és tam-
bé del d’Annie i The Producers, tan dife-
rents entre si i tan diferents del d’ara. 
Tots ells són noms que donen garan-
tia al producte. 
 ¿Resultat? Millor del que m’espe-
rava. Dos o tres temes musicals vo-
len alt, molt alt. L’actor Andy Karl 
(transsumpte, al seu torn, del ma-
teix Rocky, ja que feia anys que era 
a Broadway esperant obtenir el pa-
per) aconsegueix això tan difícil que 
és actuar, cantar i boxejar ¡alhora! 
És la primera vegada que veig a Bro-
adway un cor format únicament 
per mascles de gimnàs i que resul-
ti creïble. ¡Quanta testosterona en 
cada coreografia! L’espai escènic re-
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És la primera vegada que 
veig un cor format només 
per mascles de gimnàs 
que resulta creïble

met a l’estètica operística pròpia 
de La Fura dels Baus. Un plaer. Però 
arriba el moment clau: el del com-
bat. I, s’ho creguin o no, el ring que 
fins llavors hem vist pujar i baixar 
–¡volar!– per l’escenari, surt, literal-
ment, del mateix escenari i avança 
fins a ocupar el centre del pati de bu-
taques, de manera que s’ha de des-
allotjar el públic d’aquestes files i 
reubicar-lo. 

En un casino de Las Vegas

Espectacular, sí. Mai vist, també. Pe-
rò en aquell moment vaig sentir que 
m’arrencaven del teatre on havia en-
trat per ficar-me, sense previ avís, en 
un casino de Las Vegas. I per mi va aca-
bar la funció. Perquè havia acabat el 
teatre. I havia començat el circ. H

punta

DOBLE ESTRENA A BCN DE L’ACLAMAT AUTOR LIBANÈS

«Un artista és un escarabat que 
troba, als excrements mateix de la 
societat, els aliments necessaris 
per produir les obres que fascinen 
i commouen els seus semblants». 
Ho diu algú amb aquest insecte ta-
tuat al dors de la mà dreta. Algú 
que parla amb la mirada gairebé 
a terra. Algú, un gran de la drama-
túrgia contemporània, que impac-
ta amb les seves creacions. Wajdi 
Mouawad (Beirut, 1968) presenta 
aquest cap de setmana a Barcelona 
alhora una novel·la, Ànima, igual 
de commovedora com el majúscul 
monòleg, Seuls, que representa al 
Teatre Lliure fins demà.
 Els excrements que modela són 
nauseabunds. L’autor libanès, exi-
liat a França i al Quebec i avui re-
sident francès, exorcitza en bona 
part de la seva obra els dimonis 
d’una infància trencada per la cru-
enta guerra civil del Líban. I amb 
resultats com, per exemple, el fe-
nomen d’Incendis a Barcelona. Una 
peça que, als 10 anys de la seva es-
trena, l’«avorreix sobiranament» 

que l’hi recordin tant.
 Identitat, exili, memòria, respon-
sabilitat i violència marquen a foc 
l’obra de Mouawad, que vol respon-
dre a una pregunta gairebé metafísi-
ca: «Com sobrevivim quan la quotidi-
anitat es trenca, en l’àmbit íntim o en 
un context històric. No estic obses-
sionat per la por de morir, però sí per 
una trucada de telèfon amb una ma-
la notícia».

Sabra i Xatila

A Ànima (Periscopi/Destino), novel·la 
a la qual va dedicar 10 anys, la quo-
tidianitat es trunca quan Wahhch 
Debch descobreix el cos de la seva 
dona, brutalment violada i assassi-
nada, i busca el botxí a la frontera 
entre els Estats Units i el Canadà. Mo-
uawad recorre la veu de diversos ani-
mals per narrar una persecució es-
quitxada de violència. El protagonis-
ta, un jove palestí, anirà més enllà i 
bussejarà en el seu passat, marcat 
per la massacre del camp de refugi-
ats de Sabra i Xatila el 1982 perpetra-
da per milícies cristianes amb el su-
port israelià.
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 «Vaig néixer a la comunitat cris-
tiana maronita del Líban, un país 
que el 1991 va dictar una amnistia 
per als crims de guerra, cosa que 
ha creat una amnèsia col·lectiva. El 
meu pare em pregunta per què no 
parlo del que van fer musulmans o 
drusos. Només sóc responsable 
del que jo he fet», explica l’autor.
 Se sent així perquè la seva iden-
titat es va construir, en la seva in-
fantesa libanesa, a partir de l’odi a 
«musulmans, palestins, sunnites, 
xiïtes, jueus, israelians». «Jo vaig 
ballar per la mort d’un home», afir-
ma. «I se’m va dir amb molt d’amor 

que havia d’odiar. Perquè vivia so-
ta l’amor meravellós dels meus pa-
res en uns paisatges increïbles».
 L’exili va suposar una sacseja-
da brutal. «Em va tornar la gent a 
qui vaig aprendre a odiar. La me-
va dona és jueva. Kafka [també ju-
eu] és un autor fonamental per a 
mi, més que la meva família. L’he-
roi d’Ànima és palestí». I per més 
que sorprengui, Mouawad, que 
als 10 anys volia escriure com Vic-
tor Hugo, Stendhal, Kafka i Dosto-
ievski, va arribar al teatre perquè 
li era més fàcil que la novel·la. Però 
se li fa «extenuant» ser diplomàtic 
i gestionar «la humanitat» dels ac-
tors. «Sóc algú que sent la necessi-
tat d’estar sol». H33 Autor de culte 8 Mouawad, ahir a la llibreria Jaimes.
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«Se’m va dir amb 
molt d’amor que 
havia d’odiar», diu de 
la seva infantesa en 
un Líban en guerra

Un creador 
majúscul
Wajdi Mouawad presenta la novel·la 
‘Ànima’ mentre fa el monòleg ‘Seuls’ al Lliure


