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Mouawad, oracledel segleXXI
Inflammationduverbevivre/
Leslarmesd’Oedipe
Autoridirector:WajdiMouawad
Llocidata:TeatreLliure
(22/VII/2017)

JOANANTON BENACH

Permitjàd’undíptictitulatElsmo
ribunds, el dramaturg canadenc
d’origen libanès Wajdi Mouawad
(Beirut, 1968)haemprèsuna inda
gació dels rastres de la poètica de
Sòfoclesenelmóncontemporanii,
de manera particular, a la Grècia
actual. Així doncs, per primera ve
gadaaquest autor, benconegutdel
públic local, deixa de banda els
conflictes sorgits durant l’experi
ènciamigratòriadelasevafamíliai

d’ellmateix, i s’erigeix en testimo
ni privilegiat d’un temps convuls,
especialment tràgic per als refugi
ats i les víctimes més vulnerables
de la gran crisi econòmica. Segons
com, Mouawad se’ns presenta
comunoracledel segleXXI.
La primera part del díptic, el

dramaturg l’ha vista com una In
flammationduverbevivre, enunci
at hiperbòlic que pretén al∙ludir a
una dissort que afectaria tota per
sona vivent. Per aproparse a
aquestauniversalitatMouawadha
pensat recórreral llenguatgeaudi
ovisualquelihapermèsvisitartota
mena d’escenaris: urbans i rurals,
habitables i inhòspits,marins i ter
restres, poblatsodeserts... I el dra
maturg, autor idirectorde l’espec
tacle és, alhora, l’actor pràctica
ment únic que interactua amb les

imatges, seleccionades per ell ma
teix, inflamat de saviesa a fi de po
derdiagnosticar,presumptuós, els
mals que han emmalaltit un seg
mentdelahumanitatounpaíscas
tigatper lesobligacionsquelidicta
un veí seu poderós. Mouawad no
deixa de recordar que Alemanya
haestat, finsara,elbotxínecessari,
quediuen,deGrècia.
Quan l’autor, director i actor vi

sita un dels caus de perdició de la
joventut, ai!, fatalment esgarriada,
utilitza el tòpic més tòpic de tots:
les imatgesmostren una discoteca
penombrosa on, abrigat per una
música estrident, l’espectador en
devina un etilisme col∙lectiu des
fermat, altres consums prohibits i
fornicis frenètics perpetrats a peu
dret.
La segona part del díptic –Les

larmesd’Oedipe–,l’autorlasituaen
elmoment en quèEdip (Patrick le
Mauff), la seva filla Antígona
(CharlotteFarcet)il’acompanyant
que canta la dissort del cec (Jérô
meBilly)s’hanaturatenelpelegri
natge a la cerca del lloc on l’heroi
méstràgicdeSòfocleshadeseren
terrat.Peraquest segonespectacle
deDesmourants,Mouawadha es
critun textmoltméscontingut, on
s’escolta una salmòdia del mateix
Edip, jacent: una queixa pels mals
que assetgen el seu país, les revol
tesinútilsdelsadversarisdelpoder
i un lament especial per Alexan
dros, el jove enfrontat a la policia i
mortper les ferides sofertes.
LamúsicaielcantdeJérômeBi

lly aporta unes pinzellades senti
mentals a l’escena que, tanmateix,
és perillosament estàtica i fosca,
com si s’hagués aturat a tocar d’un
horitzó roent, que deixa els intèr
prets com figures retallades a con
trallum. Una composició visual
mentmoltpocgratificant.c

CRÍT ICA DE TEATRE

El nou
colós
KamasiWashington

Intèrprets:KamasiWashington,
saxo tenor;RickeyWashington,
flauta i saxo soprano;RyanPor
ter, trombó;BrandonColeman,
teclats; PatriceQuinn, veu; Jo
shuaCrumbly, contrabaix;Ro
bertMiller, bateria; Jonathan
Pinson, bateria
Lloc idata:FestivaldeJazzde
Barcelona.SalaBarts (24/VII/17)

KARLES TORRA

Ferventadmiradordegranssaxo
fonistes com Pharoah Sanders,
Sonny Rollins o Wayne Shorter,
fa un parell d’anys el californià
Kamasi Washington va debutar
com a líder amb un triple àlbum,
Theepic, ivapassardeserunartis
tagairebédesconegutaconvertir
se en la nova sensació de la jove
escena del jazz contemporani.
Amb una orquestració d’allò més
original, que inclou un cor i una
formació de corda al costat d’una
bandade jazzelèctric, aquestmo
numental treball de 173minutsha
concitat els elogis de la crítica i
d’un públic transversal que va
més enllà dels mers aficionats al
jazz.
Després d’actuar diumenge a

SantSebastià, i comaavançament
de la pròxima edició del Festival
deJazzdeBarcelona, la salaBarts
es va omplir de goma gomper re
bre un Kamasi Washington que
tornava aclamat per la multitud a
Barcelona un any després del seu
debutalPrimaveraSound.Abillat
amb un vestit tradicional africà,
aquest voluminós saxofonista te
nor va aparèixer encapçalant un
septet per arrencar amb el tema
queobreelseutripleàlbumidetí
tol revelador,Changeof theguard.
Amb una sonorització massa es
trident però que poc a poc aniria
millorant, Kamasi va realitzar un
autèntic tour de force al llarg d’un
brillantiexpansiusoloquevareu
nir espiritualitat, visió còsmica i
forçadramàtica.Desprésd’unbo
nic tema del trombonista Ryan
Porter, va aparèixer a escena el
vuitè membre del grup i pare del
saxofonista, Rickey Washington,
per abordar com a flautista una
reflexiva composició de Kamasi
dedicada a la seva àvia,Henrietta
our hero, acompanyat a la veu pel
fascinantPatriceQuinn.
El nou colós del saxo tenor va

abordar a continuació un dels
seus temes favorits de tots els
temps, nimés nimenys queGiant
feelings, obra de l’inspirat teclista
Brandon Coleman i tot un viatge
d’allò més funkadèlic. Tot això
abans de deixarnos al∙lucinats
amb la velocitat i la intensitat de
les seves intervencions en un ci
nemàtic The magnificent 7, coro
natperun soloper sucarhi padel
contrabaixista Joshua Crumbly.
La part final es va encadenar a un
irresistibleRerun,ambunapicant
conversa entre els dos bateries,
Robert Miller i Jonathan Pinson,
fins a desembocar en un emotiu
Therhythmchanges, amblamera
vellosa veu de Patrice Quinn i un
Kamasicarregatdeforçaespiritu
al. Sens dubte, dilluns passat vam
assistir al gran esdeveniment jaz
zístic de l’estiu. Sensacional.c

CRÍT ICA DE JAZZ

JamesThierrée inundaelLliure amb
la sevaexplosióde fantasia visual
El net de Chaplin presenta ‘La granota tenia raó’ dins del festival Grec

JUSTO BARRANCO
Barcelona

Ve de França i Rússia i després
marxarà de gira aChicago iNova
York, però avui i demà fa escala a
Barcelona: es tracta de La greno
uilleavaitraison(Lagranotatenia
raó), l’últim espectacle d’un dels
grans somiadors escènics euro
peus, James Thierrée (Lausana,
1974). No hauria de fer estrany si
es té en compte que és net de
Charles Chaplin i que va créixer
al circ intimista i màgic –Le Cir
que Imaginaire– dels seus pares,
Victoria Chaplin i JeanBaptiste
Thierrée. JamesThierrée, que fí
sicamentmoltes vegades recorda
poderosament el seu avi i que ja
ha protagonitzat a Barcelona
grans èxits com La veillée des
abysses, torna amb un espectacle
màgic ambientat en un univers
paral∙lel en què hi ha monstres
traïts, un calidoscopi gegant sus
pèsquevacanviantdecolor iamb
què els presoners interactuen
pels aires de manera fascinant i
un particularíssim safareigas
censord’aspiracions.
En definitiva, un univers

Thierrée ple de poesia i molt
d’humorsobreelqualnovolreve
larmassacoses. “Noes tracta tant
que l’espectadorsàpigaperquè la
granota tenia raó –somriu– sinó
de crear un estat d’esperit en què
s’ho pregunti. Estimo el teatre
perquè obre perspectives infini
tes. He decidit no associarme al
text,m’he ocupat del cos, la llum,
la música. La celebració del tea
tre, reunirse en un lloc per obrir
perspectives, m’apassiona; no
tinc necessitat de ficar missatges
particulars en aquest moment
compartit, aquestmisteri quepot
provocarpensar”.
Tot iaixí,confessaqueaLagre

nouilleell teniaganesdeparlarde
germandat, de lligams entre ger
mansigermanes,detribusfamili
ars.El títol, diu, recordaunconte,
“enquèhihasituacionsmonstru

oses amb personatges innocents
segrestats per una bèstia o un
bruixot en què el nen s’ha de fer
adult, remuntar grans obstacles”.
“A l’inici l’escenari era això, una

germandat presonera d’aquella
espècie de talismà sobre els seus
caps i que potser és la porta de
sortida a l’exterior, i de la qual els
personatges necessiten trobar la
clau”, però el muntatge ha anat
més enllà, explica, i ara són “es

tranys reunits per una situació
extremaiquehandetrobarlama
neradeviure junts i imaginaruna
sortida”. Una metàfora del món
actual?“Laideaésqueaquestses
tranyspodenfinsitotmorirjunts,
tràgicament, però almenys junts,
una comunitat de destí”, apunta.
Unacomunitat queviuenunaes
pècied’antiguitat futurista. “Crec
en els cicles, en els bucles, tinc la
impressióqueel futuréselpassat
perquè anemal retorn a una cosa
primitiva. Estic obsessionat pel
curs que estem seguint amb el
nostre ambient i els altres regnes
vivents. Anem en la mala direc
ció. Veiem el mur, amb maons, i
continuemambl’acceleradorcap
a ell, ésmolt teatral. No hi ha cap
altra espècie vivent que reaccioni
així alperillmortal”, lamenta.
I recordaque“elsnostrespares

van viure en unmón en què teni
enconfiança;nosaltreshementès
quenofunciona. Icomquelesve
lles receptes del capitalisme i el
comunisme no funcionen, toca
inventar una cosa més profunda,
una harmonia entre nosaltres i
ambelmón, iperaaixòcalescriu
reunnou llibre. L’actual acabarà
en una gran novel∙la negra. Espe
ro que en puguem escriure un al
tre de més intel∙ligent, sensible i
humil, acceptant restringir l’ex
tensióde lanostraespècie,deixar
de ser totpoderosos per guanyar
coses com ara ser més col∙lec
tius”, conclou, no sense advertir
que “ens agraden els contes que
són tràgics, en què esperem el
càstig,quediguin ‘atura’t, reflexi
ona’. No sé per què fa falta passar
per la tragèdiaper serelshumans
queestimem”.c

RICHARD HAUGHTON

Una escena de La grenouille avait raison, avui i demà al Teatre Lliure

“Comunisme i
capitalisme no
funcionen, toca
inventar una cosamés
profunda, harmònica”


