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El premiadíssim espectacle d’Oriol Broggi canvia de casa però manté el seu esplèndid repartiment. FOTO: BITO CELS

EL FOC EMOCIONAL DELS ‘INCENDIS’ PROVOCATS PERWAJDI MOUAWAD I LA PERLA 29 TRAVESSA

EL CARRER HOSPITAL I S’ESTÉN PER UNA BIBLIOTECA DE CATALUNYA SACSEJADA PER LA TRAGÈDIA

A la recerca d’aquella veritat que ha
de ser descoberta per unmateix

La catarsi va començar fa
unamicamés de tres anys, en
unTeatreRomea que fins i
tot va canviar d’aspecte físic
per acollir aquest espectacle
destinat a convertir-se im-
mediatament en un d’aquells
muntatges de referència que
ningú no es volia perdre.
En aquella ocasió, tot just
travessada la porta de la sala,
el públic es trobava queOriol
Broggi i La Perla 29 havien
transformat l’emblemàtic
teatre del carrer Hospital en
un espai dominat per la sorra;
un espai amb el públic dividit
a dues bandes que, d’alguna
manera, evocava aquells
altres espais plens de sorra
habituals als espectacles que
el director i la companyia
ofereixen a la seva seu situada
a quatre passes, a laBibliote-
ca deCatalunya. Però ara, i
després d’haver fet dues tem-
porades triomfals en aquell
escenari que han deixat
darrere seumilers d’especta-
dors intensament commoguts
pel que estaven presenciant
(pocs cops he vist plorar tant i
tanta gent de variada condició
dins un teatre) el magnífic
espectacle de Broggi travessa

d’una vegada el carrer i s’aco-
bla a l’arquitectura gòtica
de la biblioteca. Benmirat,
quelcom que s’assembla una
mica a un viatge de tornada
cap als propis orígens. Que és
precisament el que fan també
els dos germans que prota-
gonitzen l’estupenda obra de
Mouawad, amb lamissió de
lliurar al seu destinatari dues
cartes en què està escrita la
seva pròpia història.

Ara que estem junts
tot va millor
Aquesta afirmació té un pes
específic molt rellevant a la
part final del text, i una mica
en ve a resumir bona part del
sentit. I ve a connectar del
tot amb la funció catàrtica
que els antics grecs atribuïen
a les seves obres més tràgi-
ques: assistir a la represen-
tació de les pròpies pors i
passions porta l’espectador a

una mena de procés de reco-
neixement interior, purifi-
cació i alliberament. És per
això mateix que la Nawai, la
mare dels dos germans de

què us parlava abans, fa als
fills l’encàrrec pòstum de
lliurar les dues cartes; tal
com ella diu, hi ha veritats
que no poden ser explicades
per ningú: només poden ser
revelades a condició de ser
descobertes per un mateix.
Un tema (penseu en la

mateixa Littoral) que,
d’altra banda, està sempre
ben present en el teatre de
Mouawad, potser l’autor
contemporani que més s’ha
apropat en els seus textos a
l’esperit de l’antiga tragèdia,
i que més ha reivindicat la
manera com els mecanismes
de la tragèdia continuen sent
uns instruments insupe-
rables a l’hora d’intentar
entendre la facetamés trà-
gica del món d’ara mateix.
Partint d’aquesta reivindi-
cació, doncs, és el procés de
descobriment catàrtic el que
permet assumir gradualment
les ferides, intentar entendre
la raó dels seus orígens i do-
nar ple sentit als silencis que
amagaven paraules impossi-
bles de pronunciar. Recordeu
Èdip, assumint pas a pas el
seu inconscient parricidi i
el seu no menys inconscient
incest practicat amb la mare?
Doncs recordeu-lo, perquè

la seva història planeja amb
força sobre aquest espectacle
ple de colpidores interpre-
tacions que també té molt
de gran viatge iniciàtic amb
quelcom d’odissea.

R. OLIVER

Gaudeix del millor oci a Ticketmaster.es
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