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'MORIR A BAGDAD', memòria d'un món en guerra

• Una exposició de relats de víctimes innocents d'una guerra absurda
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TEATRE Pati de Joan Coromines, del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)
ESTRENA 20 de juliol del 2004

No s'ha de parlar d'una obra de teatre, ni tampoc d'un espectacle teatral. Morir a Bagdad és una
proposta per recordar o conscienciar-se dels horrors de la guerra de l'Iraq, de les seves terribles
conseqüències i, a més a més, de qualsevol conflicte bèl.lic. Els espectadors, mai més de 70 o 90,
penetren en el món d'unes veus anònimes que són el testimoni d'aquesta barbàrie.
Al Pati de Joan Coromines del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), envoltat
d'arbres, hi ha distribuïts 36 taüts de fusta. En cada un d'ells hi ha un home, una dona o un nen, tots ells
immòbils, amb els peus despullats i amb una tènue llum col.locada a prop del cap.
Reciten, amb intervals de quasi un minut, textos molt curts que fan referència als fets de l'Iraq, exposats
des del punt de vista del personatge anònim que encarnen: pares de família, joves que van a la
universitat, metges, periodistes, mestres... Persones que vivien a Bagdad i que moriran assassinades
per una bala perduda o una bomba.
Al costat del taüt sempre hi ha dues o tres persones que escolten el relat, dit amb veu molt baixa, sense
buscar directament un joc d'emocions. Aquest joc es crea en el circumstancial espectador, que va
recorrent els diferents taüts i asseient-se al seu costat, en una cadira d'estisores que es facilita a l'entrar
al recinte.
La por de sortir de casa, la reflexió política davant l'excusa del terrorisme com a justificació per imposar
una dictadura econòmica, la figura de Saddam Hussein, la innocència del nen que va a l'escola aliè al
macabre joc dels adults... Morir a Bagdad és una denúncia que se suma a la de milions de persones en
les manifestacions que hi ha hagut per tot el món.
El col.lectiu Teatre per la Pau, de Mataró, impulsat per Josep Rodri, va crear aquesta emocionant
història que té un final impactant i d'enorme emoció: els morts vivents surten dels seus taüts i cauen
fulminats per una explosió, davant d'un mur, entre el Cant dels ocells i paraules de Salvador Espriu.
Aquesta insòlita experiència, d'una hora de durada, és un al.legat antibel.licista i la concreció d'un
profund compromís.
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