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Mouawadenveualta

Wajdi Mouawad és dramaturg,
és novel·lista, és un exiliat del Lí-
ban que viu al Canadà, però és,
per damunt de tot, una fita, un
punt de no-retorn, un Everest.
Els que l’handescobert diuenque
en les seves vides hi ha un abans i
un després de Mouawad. Ho diu
el director de teatre Oriol Broggi,
que ha muntat Incendis, Cels i,
ara, Boscos, amb la companyia La
Perla.Ho diu la traductora d’Àni-
ma, Anna Casassas, que després
d’haver traduït aquesta novel·la
ja no troba res que estigui a l’al-
tura de l’obra que va ser premi
Llibreter 2014. Ho diu l’editor de
Periscopi, Aniol Rafel, per a qui
l’encert de publicarÀnima ha su-
posat l’èxit més gran de l’edito-
rial, “l’obra insígnia”.
És per això que Rafel ara edita

teatre. Teatre? Es pot llegir una
obra de teatre? Mouawad, sí. Si
més no, així ho consideren tots
els que ahir al vespre, al teatre de
la Biblioteca de Catalunya, van
participar en la presentació deLa
sang de les promeses, la tetralogia
de l’autor d’origen libanès que
aplega les tres obres que ja ha
muntat Broggi més Litoral.
CristinaGenebat, que ambRai-

mon Molins és la responsable de
les traduccions de la tetralogia,
considera queMouawad es deixa

llegir molt bé pel seu “valor lite-
rari”. La dificultat en la traducció
rau en el fet que és “un llenguatge
actual, que els actors han de po-
der dir amb comoditat, però al-
hora és un llenguatge elevat”. Ge-
nebat considera que Incendis és
plena de frases tresor. Frases que
es repeteixen en tota l’obra
de Mouawad, va apuntar Broggi,

que va saber convèncer Rafel de
publicar la tetralogia coincidint
amb les representacions de Bos-
cos, l’obra que faltava per veure a
Barcelona. Per cert, el director es
va revelar com un granmestre de
cerimònies.
A partir dels textos teatrals,

l’edició del Periscopi és impeca-
ble i degudament corregida –ara
les llàgrimes ja no les assequen,
sinó que les eixuguen–, textos
trasbalsadors per llegir en veu
alta o en la intimitat. Perquè, com
va dir Julio Manrique correspost
per Casassas, “el que és difícil és
interpretar o traduir un text
dolent; dir Mouawad és pronun-
ciar les seves paraules i sentir un
rebot dins teu”.!
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Clara Segura i JulioManrique ahir a la Biblioteca de Catalunya

S’edita ‘La sang de les
promeses’, que aplega
la trasbalsadora
tetralogia teatral de
l’autor d’origen libanès
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L’àreametropolitana
crea unnou festival
internacional de dansa
FEDE CEDÓ
Badalona

LaQuinzena és el nomque rep
el nou festival internacional
de dansa que se celebrarà a
l’àrea metropolitana de Barce-
lonadurant la segonaquinzena
de març del 2018. Es tracta del
primer fruit de la col·laboració
entreelssetmunicipisdelapri-
mera corona deBarcelona, que
integren la Taula de Cultura
queahirvaferlasevasegonare-
unióaBadalona.
A falta de definir la primera

programació, Jaume Collboni,
portaveu de la taula, va revelar
quees tractad’una iniciativade
“les ciutats on arriba el metro”
que pretén reforçar les arts es-
cèniquescomladansa“ambun
gran potencial des del punt de
vista de la creació, però no tant
des de l’afluència de públic”,
que, pel que va dir, “necessita
l’empara dels ajuntaments”.
Per això el festival sorgeix amb
la vocació de popularitzar la
dansa iconvertir-seenunespai
de referència on els ciutadans
puguin tenir accés a produc-
cions internacionalsdequalitat
des d’escenaris atípics “com
les tres xemeneies o el curs del
riuBesòs”.
Sense perdre l’estructura

clàssica de festival estable, els

organitzadors volenmillorar la
percepció social cap a la dansa
implicant en la seva progra-
mació el conjunt dels equi-
pamentspúblics.
La Quinzena neix amb la vo-

luntat d’arribar a públics am-
plis i implicar-se en altres as-
pectes, comara lacelebracióde
conferències o classes ma-
gistrals. En la mateixa línia,
preveu la producció d’espec-
taclesquesorgeixindelescom-

panyies locals, escoles i centres
dedansa,pergenerarunadinà-
mica que porti a crear inèrcies
entre lesgranscompanyies iels
grupsnoprofessionals.
El festival rebrà una aporta-

ció econòmica dels set munici-
pis. Barcelona ja ha anunciat
800.000euros,alsqualss’hisu-
maranlesaportacionsdel’Hos-
pitalet de Llobregat, Badalona,
Santa Coloma de Gramenet,
Esplugues de Llobregat, Cor-
nellà i SantAdriàdeBesòs.!

LaQuinzena sorgeix
de la voluntat
de col·laboració
dels setmunicipis
on arriba elmetro
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