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TEATRE ÒSCAR MONTFERRER

ui ha llegit la trontolladora
Ànima, duta al català ara fa tres
anys per la mateixa editorial

que s’ha fet càrrec de dur a les prestatge-
ries catalanes aquest recull anomenat
d’obres de teatre La sang de les promeses,
té notícia directa de la intensitat amb
què les paraules de l’escriptor libanès
resident al Canadà Wadji Mouawad es-
capen de la presó de la tinta i el paper
per esdevenir coltells que es claven al
cap i al cor sense cap mena de pietat.

La literatura de Mouawad és una lite-
ratura d’aparença tranquil·la que deixa
de banda els efectismes i la planificació
mecànica i que es manté viva amb ba-
tecs poderosos amb el recurs a dues ve-
ritats: les paraules, sovint belles, tenyi-
des amb melangia, i les veritats que rela-
ta des del contrast extrem que delimiten
la brutalitat que jau letàrgica en les esce-
nes i l’estrany distanciament aparent de
l’autor que afegeix vibracions inespera-
des, a voltes vinculades al cervell repti-
lià, a allò que narra.

La sang de les promeses no està ex-
empt d’aquestes característiques tot i
que els textos que presenta s’abillen amb
unes robes diferents: han estat parits per
a viure en els escenaris del teatre i això
obliga a sotmetre’s a unes limitacions
–vist des del punt de la novel·la– i a as-
sumir unes condicions.

El recull el formen les obres Litoral, In-
cendis, Boscos i Cels, datades, respectiva-
ment, els anys 1999, 2003, 2006 i 2009.
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Aquests textos no comparteixen pro-
tagonistes; no comparteixen temàtiques;
no comparteixen escenaris i, fins i tot,
no comparteixen tècniques expositives:
les veus de Mouawad són diferents com
ho són els temes troncals per emprar en
cada ocasió per fer sortir a la llum el
fruit de les seves reflexions sobre fets di-
ferents.

Per tant, La sang de les promeses no és,
en cap cas, un recull que cal llegir d’una
tirada tant sí com no. Més aviat al con-
trari.

Mouawad parla de la mort per parlar
de la vida. Parla de l’horror per parlar
de l’amor. Parla del passat per parlar del
present. Parla de la destrucció per parlar
de la creació. I cadascun dels seus parla-
ments, cadascuna de les seves propostes
teatrals, mereix l’atenció extrema i par-
ticular que reclama amb força.

Tot i que les situacions que presenta
apareixen com a infreqüents, potser irreals,
la potència de les seves idees les proveeix
amb una carta de realitat que es produeix
de manera constant en la lectura. Immers
del tot en el fluid de la universalitat que
permet l’empatia immediata, el teatre de
Mouawad traspua veritat. Potser –i aquesta
és la màgia– no es pot identificar racional-
ment què provoca l’emoció inconscient pe-
rò la sinceritat serena de les paraules escri-
tes per a ser pronunciades segresta els sen-
tits i obliga a llegir sense aturador fins que
el teló –de paper, ara–, cau quan arriba la
solució a la continuïtat de l’última escena. I
les obres incloses a La sang de les promeses
obliguen, ara sí, a aturar-se, a pair el que
s’ha ingerit i a aixecar-se –metafòricament–
per aplaudir amb fermesa la feina d’un es-
criptor que malda per reivindicar els valors
de la humanitat. ❋
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sos estudis sobre aquesta temàtica centrada
a l’època de la República i de la Guerra Ci-
vil, amb llibres com ara L’Institut Escola de
la Generalitat i el Josep Estadella (1998), Els
alumnes de la República (2008) i Els alum-
nes de la Generalitat (2009)...

Domènech ha tingut l’encert de recopi-
lar diversos escrits d’alumnes escolars de la
dècada dels anys trenta del segle XX, arti-
cles publicats en revistes escolars de l’etapa
republicana del nostre país, el diari del
mestre Enric Gibert, amb la redacció dels
seus alumnes sobre la Primera Guerra
Mundial, i els dos diaris de les germanes
Arnau Pitarch, escrits entre juny del 1936 i
desembre del 1937.

Tot plegat crea un corpus testimonial
d’un temps marcat per la llibertat republi-
cana i, alhora, per l’horrible guerra, presen-

tat des dels ulls dels infants. Es-
crits que no perden mai l’opti-
misme que va ser la tònica de
l’educació en temps republicans.
Com diu Salomó Marqués al
pròleg, aquest llibre és un bocí
de memòria fresca i punyent:
“Es tracta de textos escrits per
infants, no pas memòries de
persones adultes que rememo-
ren la seva infantesa. I aquest fet
es nota en la frescor i l’estil dels
escrits”. Els escrits dels alumnes
de totes les escoles del Patronat
Escolar barceloní són un exem-
ple per a l’alumnat d’ara mateix.
Molts són reflexions de la vida
quotidiana a l’escola, al carrer o a
casa seva. Escriuen sobre la his-

tòria de Catalunya, la mort de
García Lorca, els refugis antiae-
ris, els nens refugiats, la festa del
Treball, els himnes antifeixistes,
la guerra...
    Darrere de la intuïció infantil
es veu la mà del mestre, homes i
dones que sabien que l’educació
és fonamental per crear una so-
cietat més justa, més lliure, més
democràtica i més solidària.
Una mostra d’aquest esperit
educatiu el tenim en el llibre de
Domènech, un tresor educatiu
que ha recollit perquè puguem
seguir-nos delectant amb els es-
crits que els alumnes de l’època
de la República van deixar de
testimoni per al futur. ❋
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