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Que parlin les víctimes

Morir a Bagdad, un al·legat del col·lectiu de Mataró Teatre per la Pau contra la guerra de l´Iraq,
converteix el CCCb en un cementiri

Guillem Clua

'Morir a Bagdad'
Local: CCCB
Horaris: Divendres i dissabte, 22.30 hores
Preu: 18 euros

Primer al Festival de Tàrrega i després al Sitges Teatre Internacional, Morir a Bagdad va constituir una
d'aquelles iniciatives originals, compromeses i plenes d'humanitat en línia directa amb un sentiment
comú que es respira en la nostra societat: el rebuig a la guerra de l'Iraq.

No es tracta d'una obra de teatre habitual. El seu procés de creació ha estat diferent, i també ho és la
seva posada en escena i el paper dels espectadors, que s'endinsen en una performance que van
descobrint a mesura que avancen per l'espai de representació.

Al públic se li proporciona una llanterna i una cadira plegable. Amb aquests dos objectes viatjarà a
través d'un recorregut de 38 parades. Cadascuna està indicada amb una bombeta i un taüt de fusta
tosca dins del qual descansa un personatge. I cada personatge obre els ulls i explica la seva història,
narracions que deixen el cor encongit, anònimes i sempre injustes sobre la guerra que els ha tocat viure
i que els ha acabat matant. En un moment donat, sonen les sirenes que alerten d'un bombardeig, per
anunciar que el conflicte no s'ha acabat i que les víctimes poden ser moltes més.

La idea i direcció del muntatge és de Josep Rodri, cap visible del col·lectiu Teatre per la Pau. El seu
objectiu és no oblidar el que esta passant a l'altra banda del món i denunciar el cúmul d'injustícies i
il.legalitats que van conduir a la matança d'un poble en nom d'una llibertat mal entesa.

Trenta personatges
Integrat per artistes procedents de diversos ambits escènics de Mataró, el col·lectiu Teatre per la Pau va
ser creat expressament per portar a terme les representacions de Morir a Bagdad. A partir de la
iniciativa de Rodri, es va formar un equip, amb la participació destacada de Carles Maicas i Cristina
Navarro, i es van encarregar els més de 30 textos que conformen la peça (un per a cada personatge de
l'obra) a un ampli ventall de persones: mestres, poítics, periodistes, empleats de banca, escriptors,
estudiants i, en algun cas, els mateixos actors.

¿Que tenen en comú tots aquests textos? El títol ho deixa ben clar: la mort, els pensaments que podrien
tenir tots aquests personatges, víctimes innocents de la guerra, pocs instants abans de morir. I com que
la mort no entén d'edats, els actors tenen de 10 a 70 anys, en un fidel reflex d'una realitat que subratlla
la injustícia que es coment en qualsevol conflicte bèl·lic.
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