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Jordi Sala

E l valencià Carles Alfaro,
que té al darrere una fe-
cunda trajectòria com a di-

rector d’escena i escenògraf,
s’ha fet càrrec aquest cop d’una
producció de petit format i poca
durada, la posada en escena d’u-
na obra de la dramaturga belga
d’ascendència àrab Layla Na-
bulsi, autora de Debout les morts
i Terrain vague, entre d’altres.
Què va passar, Wanoulelé és un
text radicalment compromès en
el millor sentit de la paraula: el
compromís absolut i sense am-
bigüitats amb el dolor humà, en
aquest cas amb un episodi bàr-
bar, brutal, de la història d’Àfri-
ca, el genocidi de tutsis a mans
d’hutus i de les milícies intera-
hamwe a Rwanda, entre abril i
juny de 1994. La descripció del
genocidi es concreta en aques-
ta obra en la narració d’una
mare a la seva filleta (un nadó
absent que, si ho entès bé, a la
fi descobrim que també és mor-
ta) dels fets esdevinguts el dia
que els criminals van arribar a
casa seva, fets que inclouen abu-
sos sexuals, vexacions i tortura
física i psicològica –i, sobretot,
la mort del marit a mans de la
seva dona, obligada sota ame-

naça: vet aquí el sentiment de
culpabilitat que es constitueix
com a eix vertebrador del dis-
curs de la protagonista. En fi, un
text molt, molt difícil de supor-
tar, de pair.

La posada en escena de Car-
les Alfaro parteix d’una idea ex-
cel·lent que, malauradament, al
meu entendre es converteix en
un obstacle insalvable per al bon
funcionament del muntatge: la
narració, escrita per la dona
mentre marxa en avió del país,
és en francès, idioma de la
metròpoli (i la bona actriu Vi-
centa Ndongo diu algunes pa-
raules en aquesta llengua),
mentre que els espectadors es
veuen obligats a seguir la histò-
ria tot llegint-la en la pantalla.
D’aquesta manera, la major part
del muntatge esdevé no pas un
drama, en el sentit etimològic
del terme, una acció, sinó una
lectura col·lectiva que, franca-
ment, podia haver fet cadascú a
casa seva amb més tranquil·li-
tat. És una pena, aquest abús de
les noves tecnologies en teatre,
sobretot perquè, insisteixo, la
idea era bona, i al final se’ns
dóna durant deu minuts escas-
sos allò que esperàvem des del
començament: l’actriu passa a
dramatitzar el seu monòleg, es-
purgat ja de reflexions en ter-
mes col·lectius i essencialitzat
en els fets individuals de la
història del personatge. Però
aquests deu minuts finals no jus-
tifiquen tot el muntatge.

Teatre compromès
TeatreCrítica

«Què va passar, Wanoulelé», de Layla Na-
bulsi. Producció: Moma Teatre. Direcció i
espai escènic: Carles Alfaro. Vídeo: José Ar-
mijo. Interpretació: Vicenta Ndongo. Teatre
de Salt, 11/10/2007. Festival Temporada
Alta.

Marta Pallarès

Un tren, dues dones, tres
homes. Un maletí (no
tant) misteriós. Pensa-

ments en veu alta, desitjos in-
confessables i malgrat tot con-
fessats. Sexe, mentides i cintes
de... cassette? No hi ha gaire
més en el guió de Trànsits, del
director de l’Obrador de la Sala
Beckett Carles Batlle, i dirigi-
da per la no menys reconegu-
da Magda Puyo. Però com di-
ria aquell boig entestat en què
era la Terra el que es movia i
no pas el Sol, el tren que cons-
titueix l’espai d’aquest trànsit
també es mou. Malgrat tot. 

La història no és més, apa-
rentment, que les vicissituds
de cinc personatges que es tro-
ben en el tren per feina (el re-
visor amargat i a punt de jubi-
lar de Pep Jové), per pur plaer,
o per trobar-se amb el seu des-
tí (una nova vida, o simplement
la mort). Els traumes passats
de cadascun influiran en les de-
cisions que prenguin en aquest
tren, i també en les persones
que comparteixen aquest viat-
ge amb destinació desconegu-
da. Per tant, l’espai en què es
mouran és ben limitat, un vagó

de tren amb una pantalla de
fons usada amb intel·ligència,
on els arbres i els pals telefò-
nics es mouen com el temps; i
que demostren, com bé apun-
ta la jove Meritxell Santamaria,
que «tot canvia, res no es que-
da aturat esperant que algú tor-
ni». 

Però aquest canvi en el pai-
satge de fons es reflecteix en
l’obra d’una manera sincopada
i brusca que pot arribar a ser
desconcertant, sensació ac-
centuada per la música eixor-
dant que acompanya aquests
moviments; amb tot, a mesura
que els Trànsits avancen, aca-
ben convertint-se en un dels
seus principals atractius. En la
vella balança de l’Art on en un
plat hi ha la forma i en l’altre el
contingut, aquí la sensació és
que el pes s’ha bolcat en el tre-
ball estètic, en l’elaboració de
l’embolcall. Els salts en el
temps i en el fil lògic de la nar-
ració obliguen al ballet dels ac-
tors, a una elaborada coreo-
grafia on es mouen per l’esce-
nari fins a tornar-se a situar
com minuts enrere per re-
prendre una escena allà on l’-
havien deixada. 

Amb l’ajut d’uns cascos i un
petit aparell de música que va
passant per totes les mans, tro-
bem alguns dels moments més
aconseguits de l’obra on sen-
tim diàlegs ja escoltats, però ta-
misats pel volum d’alguna ve-
lla cançó, com si la cosa no

anés amb nosaltres (és a dir,
amb el personatge el punt de
vista del qual adoptem en aque-
lla escena). I amb aquest anar
endavant i enrere en el temps
entenem perquè els personat-
ges s’han comportat fins aquell
moment com ho han fet, ja que
la sensació de trobar-nos in me-
dia res és tan forta que fins i tot
provoca un cert distanciament
a l’inici de l’obra. 

Però certament, malgrat tot
el tren es mou; i és que duu da-
vant una maquinària potent, un
Pep Jové que arrenca les po-
ques rialles que se senten du-
rant l’obra amb les seves sin-
ceres i patètiques penúries; un
maquinista bregat en l’ofici i
realment professional, un Ma-
nel Barceló que malgrat que
pugui ser aquesta una obra co-
ral, aconsegueix endur-se la
mirada de l’espectador en les
escenes on intervé; i un com-
bustible dièsel de llarga dura-
da, una sensacional Maria Mo-
lins que convenç fins i tot en
personatges una mica passats
de voltes com el seu, que mar-
cat per la pèrdua del seu fill
acabarà duent el tren a la via
morta (literalment). Els actors
més joves (Marc Garcia i Me-
ritxell Santamaria) perden
força davant d’aquestes tres
sensacionals actuacions, però
bé, al capdavall aquest és un
tren de llarg recorregut i n’hi
ha alguns que ja hi han pujat fa
força estacions.

I malgrat tot, es mou
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«Trànsits», de Carles Batlle. Direcció: Mag-
da Puyo. Escenografia i il·luminació: Ramon
Simó. Espai Sonor: Àlex Polls. Interpreta-
ció: Manel Barceló, Marc Garcia, Pep Jové,
Maria Molins i Meritxell Santamaria. Sala
La Planeta, 11/10/2007. Festival Tempo-
rada Alta.




