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Ernest Villegas interpretant un monòleg que 
condensa els temes de Mouawad. LARA ALONSO

Còlera, dolor i 
redempció: de 
nou, Mouawad

TEATRE

‘Un obús al cor’ BIBLIOTECA DE CATALUNYA  
119 D’OCTUBRE 

Altre cop La Perla 29 i Wajdi Moua-
wad. Altre cop l’exiliat que té la 
guerra civil com a germana besso-
na confrontant-se amb la memòria 
de l’horror i intentant trobar una 

escletxa per veure la llum. Altre cop l’autor ca-
nadenc de pares libanesos barrejant memòria 
i ficció, lament i fantasia. I altre cop un encert 
amb una història de redempció.  

Un obús al cor és l’adaptació teatral de la se-
gona part de la novel·la Visage retrouvé. Du-
rant poc més d’una hora i deu minuts acom-
panyem el jove Wahab. El telèfon l’ha fet sor-
tir del llit. La seva mare és a l’hospital a punt 
de morir. Sota la tempesta que cau a la ciutat, 
camina fins a l’hospital, fins a l’habitació, fins 
al llit. Cal refer com sigui la tempestuosa rela-
ció amb aquella dona que un dia, quan ell te-
nia quinze anys, va canviar de cara. 

Wahab és sacsejat per la tempesta i el fred 
i per uns records que el turmenten, posseït 
per una còlera atàvica que intenta apaivagar. 
La narració és menys èpica i més íntima que 
aquells terribles Incendis, però conté tots els 
elements propis d’aquest gran narrador, 
bussejador de l’ànima ferida, des de la des-
cripció de l’horror –en aquest cas, d’una 
atemptat real– fins a la introspecció i la con-
fusió dels sentiments, amb llampecs d’expe-
riències fantasmagòriques. 

És un text amb les clarividents metàfores 
de Wajdi Mouawad per designar el que és in-
designable, per fer visibles els sentiments. És 
un monòleg servit per un imponent Ernest 
Villegas que amb el seu sentir i una perfecta 
dicció clava l’espectador al seient. La direc-
ció a quatre mans d’Oriol Broggi i Ferran Ut-
zet és precisa i minimalista i equilibra fúria 
i resignació, tro i lament. Sens dubte, es trac-
ta d’una proposta que mereix la visita a la im-
ponent nau gòtica. Una bona dosi de Moua-
wad a l’espera de Boscos, la quarta obra i la 
clausura de la salvatge tetralogia La sang de 
les promeses, que arribarà al març a la Bibli-
oteca de Catalunya.e
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Sabadell sí que recorda l’òpera ‘Goyescas’
tament el va dur a la mort). La ver-
sió de concert mereixia en aquest cas 
certa comprensió, ja que si Goyescas 
presenta nombroses belleses musi-
cals, com a drama l’obra no s’aguan-
ta gaire. Les veus van ser l’element 
més destacat de la versió, començant 
per la refinada Rosario de Marta Ma-
théu, que va assolir altes cotes 
d’emoció a La maja y el ruiseñor, 
mentre que Albert Casals, amb una 
veu que ha guanyat fermesa (també 
una mica de tibantor), va ser un in-
tens Fernando, enfrontat a l’impeca-
ble Paquiro de Carles Daza, el més 
clar en l’enunciació del text de Fer-
nando Periquet. La temperamental 
Pepa de Laura Vila completava amb 
encert el quartet protagonista, si bé 

tant aquí com a les tonadillas ofertes 
a la primera part la feblesa del greu va 
ser perceptible de forma ocasional. 

Goyescas potser no és un gran dra-
ma, però mereixia una direcció 
menys anèmica i quadriculada que 
l’oferta per Rubén Gimeno, amb un 
voluntariós Cor dels Amics de l’Òpe-
ra de Sabadell i una Simfònica del Va-
llès aquí molt més ajustada que en 
una desmanegada primera part: el 
preludi de l’acte tercer de Follet que 
obria el concert no va inspirar gaire 
confiança. A l’òpera es va fer servir la 
servicial reorquestració d’Albert 
Guinovart, responsable també dels 
arranjaments de diverses tonadillas 
interpretades per Vila i una Mathéu 
exquisida, però curta en picardia.e
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‘Goyescas’ TEATRE LA FARÀNDULA 
 (SABADELL) 225 DE NOVEMBRE 

L’Any Granados s’ha 
mogut fins ara, pel que 
fa als grans equipa-
ments musicals de la 
capital, entre l’escasse-

tat i l’oblit, amb la qual cosa l’agraï-
ment és doble als Amics de l’Òpera de 
Sabadell per oferir un pal·liatiu en 
forma de l’òpera més coneguda del 
compositor lleidatà (i la que indirec-
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