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'Morir a Bagdad' tenyeix d'emoció el Festival de Teatre de Sitges 

• Teatre per la Pau dóna veu als morts del conflicte iraquià

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER. SITGES

Els jardins de Terramar van viure dissabte a la nit un emocionant i original homenatge a les víctimes de
la guerra de l'Iraq. Sense més il.luminació que la llum de la lluna es van col.locar, escampats pel jardí,
36 taüts oberts. Al seu interior hi havia un home, una dona, un nen o una nena. I cadascun d'ells, amb
els ulls tancats, recitava diferents textos, de pocs minuts de durada. Així durant una hora, temps en què
els espectadors, als quals se'ls havia proporcionat una cadira de tisora i una llanterna, eren lliures
d'acostar-se a qualsevol dels taüts.

Els mataronins Josep Rodri i Carles Maicas, dos històrics del teatre de comarques, van crear el Teatre
per la Pau per poder organitzar aquesta història: van encarregar 36 textos a 36 persones de diferent
procedència. Pares de família, mestres, alumnes, periodistes, professionals del teatre, metges. Havien
de crear un personatge situat al Bagdad assetjat per Bush que expressés el seu pensament sense
saber que estava a punt de morir en aquella guerra absurda. La tristesa i la por són els dos llocs
comuns.

El recorregut per l'improvisat cementiri escoltant testimonis de morts anònims va posar un nus a la gola
dels espectadors. Monòlegs de nens que anaven a l'escola, mares que anaven al mercat, periodistes
que feien la seva feina; veus per a una reflexió. Els 36 personatges actors (tots ells, de Mataró) surten al
final del seu taüt, se situen davant d'un petit mur i cauen fulminats per una explosió. Un text d'Espriu i el
Cant dels ocells tanca aquesta insòlita experiència. Barcelona ha de trobar el lloc per repetir-la.
El festival també va presentar La historia de Maria Engràcia, de Sergi Faustino, i El miedo y la música,
de Julio Manrique, dues obres fallides. Faustino aborda el tema de la vellesa, el problema social que
representa i el paper que hi tenen els fills; però se li enreden les idees, no avança i es queda a la
superfície.

El debut com a autor del bon actor Julio Manrique és per oblidar-lo. El text --que gira al voltant de la crisi
dels 30 anys-- i la interpretació fan aigües per totes bandes i només se salva la cantant Dolo Beltrán en
les seves tres intervencions.
Un moment de la representació de Morir a Badgad,
ahir a Sitges.
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