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Unaconfessiópública

Adéu a la veu femenina dels nou novíssims

CRÍT ICA DE TEATRE

BARCELONA Redacció

Elmón de la cultura vamostrar la seva ad-
miració per la figura i l’obra de l’escriptora
AnaMaría Moix, morta als 66 anys la mit-
janit de divendres a dissabte, tal com va re-
collirLaVanguardia d’ahir en la seva sego-
na edició. Escriptors, pensadors i polítics
van subratllar el compromís social i la và-
lua literària d’una escriptora que va acon-
seguir una veu pròpia en paral·lel al seu
germà gran, Terenci, mort aviat farà onze
anys. La capella ardent de l’escriptora, que
elsmés íntims anomenaven laNena, s’obri-
rà avui a les 14 hores al tanatori de les
Corts. El funeral està previst que s’oficiï de-
mà al migdia.
“Ploreu-la si voleu, però sobretot, lle-

giu-la”, va deixar dit al seu blog, a tall de
sentència, l’escriptora i periodista Maruja
Torres, amiga “d’adolescència, de joven-
tut, demaduresa i d’això que podríem ano-
menar vellesa” d’una persona “lúcida, cla-
ra i rebel fins al final”. “Era una agitadora
cultural d’una ètica exemplar”, va resumir
l’editor Jorge Herralde, fundador d’Ana-
grama. Pel poeta Luis Antonio de Villena,
company de la generació dels nou novís-
sims, on era l’única dona, Moix va ser una
“figura insòlita”. El poeta Antonio Colinas
va destacar que Moix va ser una “ex-
cel·lent persona” igual que la seva obra. Pi-
lar Eyre la qualificava de “dolça, afectuosa,
tímida, empàtica, generosa, sensible, in-
tel·ligent, culta i malenconiosa”.
El ministre de Cultura, José Ignacio

Wert, va destacar: “La seva obra tenia una
força crítica i un talent agut, que va fer
d’ella un referent de les lletres catalanes i
espanyoles”. Per la seva banda, el conse-
ller de Cultura, Ferran Mascarell, va re-
marcar la “gran fortalesa intel·lectual” i
l’influx de la seva poesia, les seves edicions
i traduccions d’autors francesos. L’alcalde,
Xavier Trias, la va recordar com “una de
les escriptores i editoresmés creatives i di-
nàmiques de Barcelona”.c

A
na Moix era, a mit-
jans seixanta, una
estudiant de Lletres
al vell edifici d’Elies

Rogent. Discreta i petita, els
seus malenconiosos i bonics
ulls negres no amagaven la se-
va ànsia per saber, mentre
participava en les tertúlies que
es formaven entre classe i clas-
se, entre banc i banc. Sempre
amb lectures sota el braç, ven-
cia la seva timidesa per pregun-
tar on podia trobar el llibre del
jesuïta i marxistòleg Jean-
Yves Calvez, La pensée de Karl
Marx, que llavors feia furor en-
tre els universitaris, o per infor-
mar-se sobre la clandestinitat
política que l’opacitat de la dic-

tadura convertia gairebé sem-
pre en mítica.
Una vegada llicenciada, la

germana del també escriptor
TerenciMoix, per qui professa-
va un enorme afecte i admira-
ció, molt aviat va començar a
destacar com a escriptora.
L’acabat de morir JosepMaria
Castellet la va catapultar en in-
corporar-la als novíssims, la lla-
vors jove generació de poetes
en castellà, entre els quals hi
havia Pere Gimferrer, Manuel
Vázquez Montalbán, Leopol-
do María Panero, Félix de
Azúa o Vicente Molina Foix.
La seva òpera prima, Baladas
del dulce Jim (1969), mostrava
una Ana desinhibida i mordaç
que no tenia gaire a veure amb
la timidesa de col·legiala que

passejava pel pati de Lletres.
Una impressió que es va ratifi-
car amb la publicació de la se-
va primera novel·la, Julia
(1970), la desoladora narració
d’una dona de turmentada in-
fantesa en la qual s’endevina-
ven les vivències personals.
A començaments dels setan-

ta, Ibáñez Escofet i Pere Oriol
Costa la van cridar a Tele/eX-
pres per publicar una sèrie
d’entrevistes, 24 horas con…,
que el 2002 li va servir de base
per al seu assaig sobre la gau-
che divine. PeròAna era, sobre-
tot, escriptora. De la mà d’Ana
MaríaMatute i Pere Gimferrer
va beure en les fonts de, entre
d’altres, Azorín i Gil de Bied-
ma per aprendre alhora l’eco-
nomia del llenguatge i la conci-

sió conceptual sense deixar de
ser provocadora i lúcida, sar-
càstica i malenconiosa, audaç i
tendra. Autèntica.
AnaMoix no ha estat només

poeta i escriptora. També ha
volgut ser present en el debat
públicmostrant la seva preocu-
pació pel transcórrer del país i
per les contradiccions de la
seva generació, la de la transi-
ció, i que la van portar a escriu-
re articles d’opinió en què sor-
tia una rebel·lia revolucionària
i un feminisme irredempt. A
Manifiesto personal (aparegut
el 2011) explora sense condici-
ons el que ella considerava “les
tares anímiques” de la societat
espanyola en elmarc de la crisi
econòmica.
Malgrat que Ana se n’ha

Seuls

Autor, director i actor:
Wajdi Mouawad
Lloc i data: Teatre Lliure
Montjuïc (Del 27/II al 2/III)

JOAN-ANTON BENACH

Director, actor, dramaturg, no-
vel·lista, Wajdi Mouawad (Bei-
rut, 1968) no va voler deixar enre-
re els seus 40 anys sense aturar-
se un moment i plantejar-se les
qüestions indispensables i inevi-
tables. I va escriure Seuls per sa-
ber “què sóc i qui sóc”, “què faig i
on vaig” i, també, “a qui dec el
que estic fent”, com si sentís la
imperiosa obligació d’agrair pú-

blicament al gran Robert Lépage
haver-li encès la seva decidida vo-
cació teatral. Creada i estrenada
el 2008, Seuls és, doncs, una con-
fessió als quatre vents del món
on la cerca de la identitat, el retro-
bament amb els orígens cultu-
rals, la consciència del fill pròdig
que tard o d’hora ha de tornar a
casa... es barregen en unmonòleg
agitat per trucades familiars, viat-
ges problemàtics, accidents i inci-
dents que confluiran en una ex-
plosió de creativitat plàstica,
com un acte final de rebel·lia de
l’artista.
En aquesta obra, que tramet la

sensació d’haver estat escrita a
raig fet,Mouawad s’instal·la en la
figura d’un aspirant a professor
universitari, al qual li falta acabar

la tesi doctoral: Sociologia de
l’imaginari. Les al·lusions al títol
de l’estudi així comels tràfecs ori-
ginats pel tràmit acadèmic final,
són tractats amb delicada però in-
equívoca ironia, alhora que se su-
posa que l’espectador ja coneix
els enderiaments del personatge
que monologa. D’altra banda, la
peripècia personal de l’artista és
el teló de fons de Seuls, peça escri-
ta quan el seu autor ja s’ha gua-
nyat unamerescuda popularitat i
prestigi amb Litoral (1997) i In-
cendis (2003).
Cal recordar, en aquest sentit,

queWajdi Mouawad és fill d’una
diàspora libanesa, que d’adoles-
cent va fugir del seu país en guer-
ra i que França va ser el seu pri-
mer país d’acollida, per passar

després al Quebec on va fer tots
els seus estudis teatrals i on ha
desenvolupat gran part de la seva
carrera professional. Sense aban-
donar del tot el país canadenc –el
2007 va ser nomenat director ar-
tístic del teatre francès del Cen-
tre Nacional de les Arts d’Otta-
wa– la seva residència preferent
torna a ser França, on estrena re-
gularment, on ha assumit diver-
ses responsabilitats institucio-
nals, ha creat companyies prò-
pies i ha esdevingut artista asso-
ciat en un dels últims festivals
d’Avinyó. La idea d’home i d’artis-
ta transitiu és present al llarg de
Seuls i tot l’espectacle és ple
d’anècdotes que subratllen la re-
cerca –de l’idioma de la infante-
sa, per exemple–mésomenys do-
lorosa del seu protagonista.
L’escenografia de Seuls (Em-

manuel Clolus) és feta de prac-
ticables transparents i de plafons

que suporten la projecció de fi-
gures opaques, com ombres xine-
ses en moviment. Mouawad, en
canvi, es refereix sovint al seu
gust pels colors i així, quan tot
està dit, l’home es desfoga en un
frenètic exercici pictòric on l’at-
zar, com en una obra de Pollock,

hi té un paper destacat. És, però,
un passatge excessivament dila-
tat, que respira una certa pedan-
teria i que perjudica els molt
bons records que ens podria dei-
xar l’espectacle.c

Lad’ullsmalenconiosos

Tot l’espectacle és
ple d’anècdotes que
subratllen la recerca
més o menys dolorosa
del seu protagonista

Josep Maria Sòria

“Agitadora
d’unaètica
exemplar”
La cultura enalteix la força
intel·lectual d’AnaMaríaMoix

Malenconiosa.
L’escriptora Ana
María Moix, als jar-
dins de Rubió i Lluch
de Barcelona, prop
de l’Institut d’Estudis
Catalans, a finals de
març del 2006. Ana
María, anomenada la
Nena des de l’època
de la gauche divine,
es va caracteritzar per
un aire malenconiós
que sempre l’acompa-
nyava


