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Pròleg
Oriol Broggi

La força del que està escrit en aquestes pàgines és tan profunda 
que les paraules, les frases i les imatges queden gravades amb 
una brutalitat inaudita al cor del qui les llegeix. Després, quan 
ja s’ha acabat tot, quan arribes a la darrera pàgina, quan es 
tanca una història, et trobes aixafat al fons de la butaca. Mires 
al teu voltant i allò que fins aleshores t’era familiar, abans de 
començar la lectura, ara ha adquirit un aspecte estrany i el teu 
entorn se’t presenta distant. Jo encara estic estupefacte. I des 
d’aquell moment, tinc la sensació que totes les hores delicioses i 
especials passades amb textos de Mouawad no podran esborrar 
mai aquell primer impacte.

Quina enveja, els qui encara teniu per fer aquesta primera 
lectura. Veureu com encara que n’hàgiu vist una funció al teatre, 
o n’hàgiu sentit coses, el fet de seure i posar-vos a llegir aquests 
textos serà, de ben segur, una experiència que us canviarà per 
dins. Com m’agradaria ser a la vostra pell, amb vosaltres, dins 
vostre... Perquè una de les coses que m’ha provocat dirigir obres 
de Mouawad ha estat trobar una distància mínima que em per-
metés anar interpretant allò que està escrit i dibuixant aquella 
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sensació de la primera lectura. Les dues coses alhora. En una 
formidable contradicció d’anar aprofundint en els seus textos 
i de necessitar mantenir, sempre a flor de pell, aquella primera 
esgarrifança. És veritat que als qui fem teatre això ens succeeix 
sempre: busquem que allò que expliquem tingui un pes i alhora 
sigui fresc. Però en Mouawad, una mica més.

Com va començar tot plegat...? Doncs un dia, dos amics 
actors, el Ramon Vila i el Xavi Ruano, em van insistir molt per-
què els acompanyés a Avinyó a veure tres obres llargues que es 
feien durant tota la nit al palau dels Papes. Tenien unes entrades 
molt difícils d’aconseguir i sortirien en cotxe un dia, veurien 
l’obra i l’endemà tornarien. Jo no m’hi vaig apuntar... —burro 
de mi!— i el Ramon em va explicar que l’autor m’encantaria, 
que havia de conèixer aquell teatre i que el que ell n’havia llegit 
era extraordinari. No hi vaig anar, però aquell estiu, un amic 
de la família, el Manolo Brugarolas, també àvid consumidor 
d’Avinyó i de novetats teatrals que arriben de fora, em va parlar 
molt d’una obra que es deia Incendis i que curiosament era del 
tal Mouawad. A finals d’estiu, el Ramon em va portar els textos 
d’aquelles obres que m’havia perdut, eren unes fotocòpies dels 
originals de Litoral i d’Incendis... Vaig començar per Litoral i 
amb el meu francès poc controlat, l’obra se’m va fer difícil, i allà 
ho vaig deixar... El dia a dia va fer que allò quedés a mig llegir, 
fins que, a finals de la temporada, amb la Clara i el Julio vam 
començar a pensar quina obra podríem fer, i la Clara va parlar 
d’una obra que el Daulte li havia deixat per llegir, en una versió 
mexicana que havia tingut un èxit aclaparador al D. F. L’obra 
es deia Incendios. Va ser aleshores que vam tornar a treure els 
originals, les traduccions que vam trobar, i finalment vaig fer 
aquesta primera lectura que em va deixar atordit, commocionat, 
i tocat fins avui. 

Encara dubtàvem una mica... llavors, recordo que li vaig 
deixar el text al meu pare un matí perquè el llegís. Vaig tornar 
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al vespre i el vaig trobar assegut, en una butaca, amb els ulls 
vidriosos i amb el llibre ja tancat a les mans. Semblava que 
fes hores que estava en aquella posició. Se’l veia quasi enfadat: 
«Què és això? D’on surt aquesta força? Aquesta brutalitat?». 
«Però t’ha agradat?», li vaig preguntar. «Home, és impossible 
que no t’agradi, que no t’impacti... i és bonic i preciós... però 
estic quasi enfadat...»

Al febrer següent, vam estrenar Incendis amb la Clara, el 
Julio, la Màrcia, el Xavi Ricard, el Xavi Ruano, el Xavi Boada 
i la Clàudia. Amb ells, i amb tot l’equip de La Perla 29 al Tea-
tre Romea, vam fer realitat unes tres hores de teatre vibrant i 
apassionant. Durant els assajos, i quasi fins al dia de l’estrena, no 
sabíem ben bé què fèiem, per on navegàvem. Estàvem perduts 
en el magma de les paraules de Mouawad i ens deixàvem dur per 
elles. Anys més tard he ensopegat amb unes altres paraules de 
l’autor: «una onada immensa m’arreplega des del meu interior, 
i se m’emporta, i m’estavella contra els esculls del meu dolor». 
Aquesta imatge defineix a la perfecció el procés d’assaig d’In-
cendis. Això és el que sentíem mentre assajàvem amb estupor 
aquella primera obra de Mouawad. 

Li havíem demanat a la Cristina Genebat si volia traduir-la, 
i aquest va ser, potser, el primer gran encert del muntatge. Ella 
va encarregar-se de la difícil feina de traducció d’una obra així, 
i de transmetre’ns l’entusiasme constant de les paraules. Vam 
començar els assajos al desembre i durant la parada petita que 
vam fer per Nadal no podíem parar d’enviar-nos missatges amb 
lectures sobre el Líban. Havíem conegut el Tomàs Alcoverro. 
Amb el Pere Vilanova havíem començat a entendre que ens 
seria impossible comprendre del tot aquell conflicte del qual 
parlava Mouawad. Després de Nadal vam decidir agafar un 
avió i passar quatre dies a Beirut. No hi vam poder anar tots 
però per als que hi vam anar aquell viatge va ser extraordinari. 
Vam conèixer Beirut i una mica el Líban. En quatre dies de no 
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parar, amb l’Alcoverro, la Manal, que ens va ensenyar el país, la 
ciutat, casa seva, i el seus records... d’alguna manera, i salvant les 
distàncies, ens sentíem com si estiguéssim fent el mateix viatge 
que fan la Nawal i el Simon buscant la identitat de la seva mare. 
El mateix viatge que va fer l’autor en reconèixer coses del seu 
país. Com quan al final d’Ànima el protagonista comença el 
veritable viatge cap als seus records i coneix i reconeix la veritat. 
Viatge. Viatge per conèixer qui ets. Un viatge que necessites fer, 
un viatge cap endins, amb avió, assegut a casa amb el llibre a 
les mans o veient l’obra al teatre. Però tinc la sensació que per 
entendre bé Mouawad cal deixar-se portar i atrevir-se a em-
prendre aquest viatge doble... a nosaltres, anar a Beirut ens va 
unir per sempre d’una manera especial. Vam trepitjar la presó on 
va viure la Nawal, vam veure un autobús que podria ser l’autobús 
que apareix a Incendis... En tornar a Barcelona vam començar a 
treballar sense treva. Hores i hores. Tots junts, en grup, hores i  
hores, i jo tinc el record de viure junts, tancats a la Biblioteca, 
i abstrets del món... 

El dia de l’estrena, nerviosos, ens preguntàvem què era 
aquell dolor gratificant de dir, de sentir, de portar a escena i de 
transmetre a l’espectador. Amb el temps hem anat veient que el 
nostre ofici és bàsicament això i es basa en això: saber gestionar 
aquest dolor. Gestionar-lo i administrar-lo a dalt d’un escenari, 
amb els tempos, els colors, els ritmes... Tot allò que et permet 
moure emocions i transmetre-les. I m’encantaria sempre tenir 
emocions tan fortes entre mans. En certa manera, des de llavors 
vam quedar atrapats per l’autor i sabem que la nostra feina va 
tenir un més enllà perquè Incendis va representar alguna cosa 
més que una obra de teatre. Un més enllà dins les nostres vides 
i en les nostres anades i vingudes al teatre.

El dia de l’estrena, al final del muntatge, ens va semblar que 
era necessari deixar un llarg silenci, densíssim. Passades les més 
de tres hores d’espectacle es va fer fosc a la platea i el públic va 
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respirar, i com si la respiració fos la mateixa per a tothom, el pú-
blic es va posar dret de cop. Va ser una ovació que no oblidarem 
mai. Va ser com un «miracle laic», com un dels fenòmens que 
passen a les obres de Mouawad. Com quan es posa a ploure. 
Com quan les estrelles i els planetes es paren. Aquells dubtes 
dels assajos, aquell dolor que sentíem, aquella nostàlgia, ràbia i 
pena, instal·lades a dins nostre, tot allò amb què havíem con-
viscut i patíem per si ho sabríem fer arribar, va sortir de cop i 
ens va alliberar, i ens va renovar. Va ser extraordinari.

Passada l’estrena d’Incendis, va venir un temps de baixada de 
tot allò... com una mena de dol. Després va venir la posada en 
escena impecable de Litoral de la mà de Raimon Molins. No 
m’hi puc estendre, perquè no vaig ser a dins... el següent esglaó 
per a mi va ser Cels.

Amb Cels ens submergíem de nou en un dolor especial. 
Si bé el text proposa un marc que és un punt de partida ben 
diferent, el dolor és el mateix. A Incendis i Litoral la recerca de 
la identitat, el viatge, es fa des dels fills cap als pares i des del 
present cap al passat. A Boscos, que ens vam saltar, també. En 
canvi, a Cels es capgira tot i són els pares d’una generació els 
qui han d’entendre els fills que han tingut. 

Com és que ens han colpit tant, aquests textos? Com és 
que un cop llegits, res no ha tornat a ser el mateix? Mouawad 
és un escriptor que té tres grans qualitats: la de dramaturg, la 
de poeta i la de filòsof. «Llegó con tres heridas, la de la vida,  
la del amor, la de la muerte...» Amb una escriptura aparentment 
senzilla, amb un parlar pròxim, ens porta a la infància amb una 
maduresa sorprenent i ens prepara per ser homes quan siguem 
més grans. Mouawad és per mi un autor immens que no ha 
pretès ser-ho. Que ha necessitat escriure i explicar-nos històries. 
Unes històries que ens atrapen des del primer moment, que ens 
deixen absorts i colpits. I les seguim llegint, o escoltant, mentre 
ens commocionen. Són quasi mites contemporanis, històries 
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que van més enllà, que toquen els fonaments i que et porten 
a l’universal, a pensar en la condició humana, el mal, el bé, el 
dolor, la por, l’amor... 

Escriure, publicar i llegir aquestes obres em fa sentir una 
mica d’esperança encara que sé que és poc real. Espero que a 
vosaltres us causi el mateix efecte. I aquesta és la seva grandesa, 
també: produir aquest dubte en nosaltres. L’engranatge que 
desencadena la seva literatura representa per a mi una de les 
funcions i de les fites de la cultura. Quan llegim passem per 
un dolor immens que després ens fa pensar i sentir-nos part 
d’alguna cosa que va més enllà de nosaltres mateixos. Però no 
hi ha reconciliació possible perquè com diu l’autor: «l’horror 
descrit és molt menys que el que existeix a la realitat».



Incendis

Traducció de Cristina Genebat

la sang de les promeses - 2



Personatges

Nawal
Jeanne
Simon

Hermile
Antoine
Sawda
Nihad



Per a la Nayla Mouawad i la Nathalie Sultan
l’una àrab i l’altra jueva

totes dues germanes meves de sang



INCENDI DE LA NAWAL
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1. NOTARI

Dia d’estiu. Despatx del notari.

Hermile Lebel: Sí, sí, és clar, és clar, és clar... m’estimo més 
veure com volen els ocells però ara tampoc no cal posar-se 
a explicar històries: des d’aquí no es veuen els ocells però 
en canvi es veuen els cotxes del centre comercial. Abans, 
quan era a l’altra banda de l’edifici, el meu despatx donava 
a l’autopista. No era cap meravella però vaig acabar penjant 
una pancarta a la finestra: «Hermile Lebel, notari». A l’ho-
ra punta em feia una publicitat ben agressiva. Ara estic a 
aquesta banda i la vista la tinc sobre el centre comercial. Un 
centre comercial no és un ocell. Abans jo deia «osell». La 
seva mare em va ensenyar que s’havia de dir «ocell». Perdo-
nin-me. Perdonin-me. No els vull parlar de la seva mare per-
què la desgràcia és molt recent però cal reaccionar. La vida 
continua, com se sol dir. És així. Entrin, entrin, entrin, no es 
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quedin a la porta. Aquest és el meu nou despatx. M’acabo 
de traslladar. Els altres notaris han marxat. A l’edifici només 
hi soc jo. Aquí és molt més agradable, no hi ha tan soroll. 
L’autopista queda a l’altra banda. He perdut l’oportunitat 
de fer publicitat a l’hora punta però almenys puc tenir la 
finestra oberta i com que encara no tinc aire condicionat, 
doncs em va molt bé.
[...]
Sí. A veure.
[...]
Sí, és clar, no és fàcil.
[...]
Entrin, entrin, entrin! No es quedin a l’entrada, va! És el 
rebedor, això!
[...]
I alhora ho entenc, eh? Ja ho entenc que no vulguin entrar.
[...]
Jo no entraria, tampoc.
[...]
Sí. Bé.
[...]
I tant, i tant, i tant, m’hauria estimat més trobar-los en unes 
altres circumstàncies però l’infern és ple de circumstàncies 
ideals i, és clar, és bastant difícil de preveure, tot plegat. La 
mort no es pot preveure. La mort no té paraula. Trenca totes 
les promeses. Ens pensem que vindrà més tard però sempre 
ve quan li dona la gana. Jo l’estimava, la seva mare. I els ho 
dic així, directament: jo estimava la seva mare. Molt sovint 
em parlava de vostès. Potser molt sovint no, però me’n va 
parlar. Una mica. De vegades. Així. Deia: els bessons. Deia 
la bessona i sovint també deia el bessó. Ja saben com era, no 
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deia mai res. Tot això, vull dir, bastant abans que deixés de dir 
ni una sola paraula a ningú, llavors ja no explicava res ni em 
deia res de vostès. Ella era així. Quan va morir, plovia. No ho 
sé. Em va fer molta pena que plogués. Al seu país no plou mai 
i llavors el testament... el testament em fa pensar en el mal 
temps. Tampoc no és com un vol d’ocells, un testament, això 
segur, és tota una altra cosa. És estrany, és molt estrany però 
és necessari. Vull dir que és un mal necessari. Perdonin-me.

Comença a sanglotar.

2. ÚLTIMES VOLUNTATS

Alguns minuts més tard. Notari. El bessó. La bessona.

Hermile Lebel: Testament de la senyora Nawal Marwan. Els 
testimonis que van assistir a la lectura del testament el dia 
que es va registrar són el senyor Trinh Xiao Feng, propie-
tari del restaurant Les Burgers du Vietcong, i la senyora 
Suzanne Lamontagne, cambrera del restaurant Les Burgers 
du Vietcong.

És el restaurant que hi havia just a la planta baixa de 
l’edifici. En aquella època, cada vegada que necessitava dos 
testimonis baixava a veure el Trinh Xiao Feng. Ell sempre 
pujava amb la Suzanne. I la dona del Trinh Xiao Feng, la 
Hui Huo Xiao Feng, vigilava el restaurant. Ara està tancat. 
El van tancar. El Trinh es va morir. La Hui Huo Xiao Feng 
es va tornar a casar amb el Réal Bouchard, que treballava 
aquí amb el mestre Yvon Vachon, un col·lega. La vida és 
així, mirin.
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L’obertura del testament es fa en presència dels seus dos 
fills: Jeanne Marwan i Simon Marwan, tots dos de vint-i-
dos anys i nascuts, tots dos, el 20 d’agost del 1980 a l’hospital 
Saint-François de Ville-Émard. Ben a prop d’aquí.

Segons la voluntat del testador i d’acord amb les lleis i els 
drets de la senyora Nawal Marwan, el notari Hermile Lebel 
es nomenat executor testamentari.

Vull que quedi clar que aquesta decisió la va prendre la 
seva mare. Personalment hi estava en contra i l’hi vaig des-
aconsellar però ella va insistir. Potser hauria hagut de re-
nunciar-hi però no vaig poder.
(El notari obre el sobre.)
Totes les meves pertinences es repartiran a parts iguales 
entre la Jeanne i el Simon Marwan, nens bessons que van 
néixer del meu ventre. Els diners seran repartits entre l’un i 
l’altra i els meus mobles es distribuiran segons els seus de-
sitjos i els seus acords. Si hi ha litigis o desacords l’executor 
testamentari hauria de vendre els mobles i els diners serien 
repartits a parts iguals entre el bessó i la bessona. La meva 
roba serà donada a una organització caritativa que escollirà 
l’executor testamentari.

«Al meu amic, el notari Hermile Lebel, deixo la meva 
ploma estilogràfica negra.
A la Jeanne Marwan deixo la meva jaqueta de tela verda 
que duu el número 72 a l’esquena.
Al Simon Marwan deixo el quadern vermell.
(El notari posa damunt la taula els tres objectes.)

Enterrament.
Al notari Hermile Lebel.
Notari i amic,
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Faci venir els bessons
Enterreu-me despullada
Sense taüt
Sense roba, sense mortalla
Sense pregàries
I de cara a terra.
Poseu-me al fons d’un forat,
Ben de cara al món.
Per dir-me adeu,
Em tirareu a sobre
Cadascun de vosaltres
Un cubell d’aigua fresca. 
Després em tirareu la terra i segellareu la meva tomba.

Pedra i epitafi.
Al notari Hermile Lebel.
Notari i amic,
No es posarà cap pedra sobre la meva tomba
I el meu nom no serà gravat enlloc.
No hi ha epitafis per a qui no compleix les promeses.
I hi va haver una promesa que no es va complir.
No hi ha epitafis per a qui guarda silenci.
I el silenci va ser guardat. 
No hi haurà pedra
No hi haurà cap nom a cap pedra
No hi haurà epitafi per a un nom absent sobre una pedra absent.
No hi haurà nom.
A la Jeanne i al Simon, al Simon i a la Jeanne.
La infància és un ganivet posat a la gola.
No es pot retirar fàcilment.

Jeanne,
El notari Lebel et donarà un sobre.
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Aquest sobre no és per a tu.
És per al teu pare
El teu i el del Simon.
Troba’l i dona-li aquest sobre.

Simon,
El notari Lebel et donarà un sobre.
Aquest sobre no és per a tu.
És per al teu germà.
El teu i el de la Jeanne.
Troba’l i dona-li aquest sobre.

Quan aquestes cartes siguin entregades al seu destinatari
Se us donarà una carta
Es trencarà el silenci
I llavors es podrà posar una pedra damunt la meva tomba 
I el meu nom sobre la pedra podrà ser gravat al sol.»

Llarg silenci.

Simon: Ens farà cagar fins a l’últim dia, la molt porca! Puta ve-
lla dels collons! Porca de merda! La puta gossa vella filla de 
puta! Ens donarà pel cul ben bé fins a l’últim moment! Cada 
dia des de fa temps anàvem dient: «Ja rebentarà, la mala 
puta, ja pararà de donar-nos pel sac, ja pararà de fastigue-
jar-nos, la molt cabrona!». I llavors, bingo! Al final rebenta 
i va i toca’t els collons: sorpresa! Encara no ha acabat, la  
filla de puta! Això sí que no ens ho esperàvem: hòstia, això 
sí que no ho havia vist venir, eh?

Ja se l’ha preparat bé, el cop, ho tenia tot calculat, la filla 
de la gran puta! Li fotré d’hòsties, al seu puto puto cadàver. 
Ja et dic jo que l’enterrarem de cara a terra, ja t’ho dic jo que 
sí. I hi escopirem a sobre.
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