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Bernat mostra els motius del viatge a 'Amnèsia de fuga'

M.M.

'Amnèsia de fuga'
Mercat de les Flors
De l'01/07 al 10/07

Actors catalans, però sobretot indis i pakistanesos protagonitzen 'Amnèsia de fuga', l'últim
espectacle de Roger Bernat.
L'autor i director teatral va anar un mes a l'Índia i al Pakistan per fer el recorregut invers que cada any
porta centenars d'immigrants d'aquests dos països a Catalunya. El viatge formava part del procés de
preparació de l'espectacle Amnèsia de fuga, que aquesta nit s'estrena a la Sala Ovidi Montllor del
Mercat de les Flors i que vol explorar quins són "els motius que ens fan moure d'un lloc a un altre". I és
que aquest no és un espectacle "sobre la immigració" sinó sobre el per què del viatge. "Amnèsia de fuga
és el que li ocorre a qualsevol que té la necessitat de fugir encara que no sàpiga per què ni cap a on".
Bernat argumenta que "no tots els immigrants vénen aquí per raons econòmiques, ni tots els viatges
turístics es fan per plaer cultural. En el viatge hi ha altres necessitats i l'espectacle intenta desgranar-
les". Seguint tot aquest raonament, s'entén que el primer títol del muntatge fos Fora de lloc, que Bernat
ha creat de la mà del dramaturg Ignasi Duarte, amb qui s'escrivia e-mails cada dia des de l'Índia.

El director estableix un paral·lelisme entre la creació de l'obra i l'arribada d'algú a un país estrany. "Al
principi van sorgir els conflictes, però després van anar desapareixent". El que han fet és "anar
reproduint els mateixos gestos que es produeixen a Barcelona, en una societat que, de cop i volta, ha
de conviure en un mateix espai amb gent de cultures diferents". Per ell, "és molt difícil parlar de grups
sense caure en els tòpics i els estereotips", de manera que ha optat per retratar individualitats. De fet, el
procés d'assaig s'ha enriquit a partir de les històries personals dels actors, que reconeixen que, de
vegades, no saben si interpreten o viuen. "Espero que estiguim vivint", apunta.

Roger Bernat  dóna indicacions en un assaig d´Amnèsia
de fuga.
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