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Reconstruint lamemòria de sang
ORIOL BROGGI I LA PERLA 29 S’ENDINSEN UN COP MÉS PELS TRÀGICS BOSCOS DEL TEATRE DE WAJDI MOUAWAD,

I ENS PERMETEN COMPLETAR AIXÍ LA TETRALOGIA QUE CONFORMA EL CICLE ‘LA SANG DE LES PROMESES’

viatja a un autentic poblat medieval

Vam recórrer el Litoral en
companyia del cadàver d’un
pare que busca sepultura.
Ens vam deixar cremar pels
Incendis emocionals de dos
germans a la recerca d’una
terrible veritat. I vam escru-
tar els Cels esperant aturar la
gran amenaça terrorista que
s’amaga dins seu. Però ens
faltava encara un lliurament
d’aquesta gran tetralogia a la
qual Wajdi Mouawad ha posat
el nom de La sang de les pro-
meses, i que, per cert, acaba
de ser publicada en un sol vo-
lum per Edicions del Peris-
copi. El llibre aplega tant les
traduccions que Cristina Ge-
nebat (que trobareu també a
l’escenari com a actriu) ha fet
per als tres espectacles de La
Perla 29, com la que Raimon
Molins va escriure per al seu
muntatge de Litoral. La lec-
tura dels textos us recorda-
rà que aquesta tetralogia està
integrada per quatre obres
independents entre elles des
d’un punt de vista argumen-
tal, però absolutament con-
nectades les unes amb les
altres des d’un punt de vista
conceptual i estilístic.

Un forat al cor
Quemacos i frondosos són
aquests boscos de les Ardenes
en quèMouawad ubica la se-
va peça tan plena de ressons
de la gran tragèdia clàssica
com les altres tres del cicle,

però potser fins i tot més èpi-
ca que les altres! Però quan-
ta sang s’ha vessat alhora
entre aquests arbres que els
integrants de La Perla 29 han
recorregut també durant el
procés de preparació d’aquest

ambiciós muntatge, i en els
quals, per exemple, va tenir
lloc una de les batalles de-
cisives de la Segona Guerra
Mundial! I tant aquesta guer-
ra com la no menys global
contesa que havia desolat el
continent europeu unes po-
ques dècades abans formen
part de l’entramat argumental
d’una obra els esdeveniments
de la qual comencen el 1871
i arriben fins al 2006. Prepa-
reu-vos: per l’escenari passen
sis generacions de dones mar-
cades sovint per un dolor tan
intens que, com diu un dels
personatges de l’obra, sovint
han sentit que tenen al cor un
forat tan gran que ja res –ni
l’amor– pot omplir. I seguint
el fil dels seus relats, ens ado-
narem que, com diuMoua-
wad, aquesta és també una
obra sobre com la marca que
deixen les promeses no com-
plertes és tan intensa com la
dels vincles de la sang.

RAMON OLIVER

Cristina Genebat (centre) traductora de l’obra i una de les seves principals intèrprets. FOTO: ROSER BLANCH


