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Intentant deixar enrere
l’èxit aclaparador –i asfi-
xiant– de l’obra de teatre
Incendis, que va estrenar
ja fa deu anys, l’escriptor i
dramaturg quebequès
d’origen libanès Wajdi Mo-
uawad va presentar ahir a
Barcelona la seva novel·la
Ànima (Edicions del Pe-
riscopi/Destino), una tra-
gèdia que relliga un paorós
assassinat, el d’una dona
morta a ganivetades al
Quebec, amb la massacre
de Sabra i Shatila (Líban,
1982), en què van morir
entre 600 i 1.200 palestins
en mans de les milícies
cristianes.

“Quan vaig escriure la
primera escena de l’assas-
sinat que obre el llibre em
vaig preguntar: «Cal ser
tan brutal?» Després,
quan apareix la massacre
de Sabra i Shatila, vaig
veure que era èticament
possible perquè els dos es-
deveniments es fan eco,
donen sentit i estructuren
la novel·la.” Wajdi, que
pertany a aquesta minoria

cristianomaronita que va
perpetrar la massacre, es
va educar en un entorn en
el qual odiar els altres
–jueus, palestins, xiïtes,
sunnites...– era “normal”.
No va ser fins més enda-
vant, quan es va exiliar a
França i després al Que-
bec, que es va adonar de la

seva identitat problemàti-
ca. “La duc a dins com un
insecte detestable que he
de dominar, he d’estar
sempre a l’aguait i això
passa per donar la paraula
a aquesta gent, als altres.”
Per aquest motiu –explica
aquest lector de Kafka– el
protagonista d’Ànima,

Wahhch Debch, és palestí,
un personatge que, para-
doxalment, se’l sent molt
proper. Rememorant la
massacre, el dramaturg
reconeix que “necessita-
va” parlar d’aquest episo-
di: “A Israel es van establir
responsabilitats, però els
libanesos no ho han fet, i

encara menys els cris-
tians, així que sentia que
havia de fer memòria, evo-
car aquest crim.”

Més que pel mal, el no-
vel·lista (diu que s’estima
més escriure novel·la que
teatre) s’interessa per la
“fragilitat humana”, per
saber què passa quan algú

rep una trucada i se li en-
fonsa el món, una notícia
que marca un abans i un
després en la seva vida, tal
com li succeeix a Wahhch
quan troba morta la seva
dona al saló de casa. “Són
moments en què desco-
brim espais d’un mateix
que no havíem sospitat.”
En el cas de la novel·la, el
protagonista passa d’una
tragèdia personal (la mort
de la dona) a una de col-
lectiva (la massacre) que
havia viscut de petit i es-
borrat de la memòria.

A Ànima, la segona in-
cursió de Mouawad en la
narrativa, la veu narrati-
va recau curiosament en
animals, que relaten la
història. Els personatges
tenen en comú “el senti-
ment que els límits deter-
minats no poden existir”,
saben que la divisió que
ha forjat la modernitat
entre misteri i natura no
existeix, d’aquí ve el títol:
“També l’hauria pogut
anomenar hibriditat.”

D’altra banda, fins di-
umenge es pot veure al
Teatre Lliure l’obra Seuls
del mateix autor. ■

L’escriptor i dramaturg canadenc Wajdi Mouawad reflexiona sobre la fragilitat
humana a ‘Ànima’, una novel·la que evoca la massacre de Sabra i Shatila al Líban
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Dominar la identitat

Wajdi Mouawad ha vingut a Barcelona a presentar la novel·la ‘Ànima’ i l’obra ‘Seuls’, al Teatre Lliure ■ ALBERT SALAMÉ

L’any 2013 haurà estat
l’Any Espriu. Se n’han or-
ganitzat 779 activitats
(40 a l’exterior) i s’hi han
implicat més de 300 orga-
nitzacions diferents. Però
el més important: els prés-
tecs de les seves obres a les
biblioteques públiques
s’han multiplicat per tres;
les vendes de llibres s’han
multiplicat per cinc
(21.681 el 2013 respecte
de 4.308 el 2010). “L’any

ha servit per enlairar i po-
sar al seu lloc la conscièn-
cia col·lectiva del que ha
estat Salvador Espriu”, va
afirmar ahir el conseller
de Cultura, Ferran Masca-
rell. “L’any ha estat un èxit
gràcies a un teixit de com-
plicitats que l’ha fet possi-
ble, però el combustible és
l’obra d’Espriu”, deia Xa-
vier Bru de Sala, comissari
de l’Any Espriu.

D’entre les diferents ac-
cions organitzades, el co-
missari va destacar la Fra-
se del Dia, un recull ampli
de frases del poeta que han
sortit publicades diària-
ment en diferents mitjans
de comunicació, entre les
quals El Punt Avui. Es cal-

cula que la difusió ha arri-
bat als 450.000 receptors
diaris.

El llegat de la celebració
també es comptabilitza en
publicacions, entre nous
títols i reedicions. Sobre-
surten la biografia d’Agus-
tí Pons, Espriu transpa-
rent, i el poemari inèdit
Ocnos, el parat esglai, del
qual ja s’ha esgotat la
primera edició. Encara es-
tan pendents per sortir
dos volums, Espriu per a
joves, unes adaptacions de
l’obra del poeta adreçades
a joves.

La propera celebració
que prepara la conselleria
és la del poeta Joan Vinyo-
li, nascut fa cent anys. ■
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La Generalitat tanca
l’any dedicat al poeta
sorpresa per l’èxit de
participació

Espriu, més present en
l’imaginari col·lectiu


