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Teatre al contenidor 

• 'Les portes del cel' pretén fer viure als espectadors l'experiència de la immigració il.legal

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER. SITGES

Un contenidor reconeixible, d'aquests que grans grues introdueixen a les bodegues dels vaixells de
càrrega, és l'escenari de Les portes del cel, una insòlita experiència que no més de 200 persones han
pogut viure al festival Sitges Teatre Internacional (STI), des de dijous passat fins avui.

No és possible dir amb propietat que Les portes del cel és un espectacle. Les gairebé 20 persones que
són introduïdes al fosc contenidor en cada una de les nou sessions programades no aplaudeixen al
sortir-ne, després de passar-hi 30 minuts. Les han anat asseguent d'una en una, ben comprimides, en
dos estrets bancs de fusta adossats als dos laterals del contenidor. Estan barrejades amb quatre actors
àrabs i dos de catalans.

Dijous hi va haver tensió: una senyora gran es va posar a plorar dins del contenidor i va continuar
plorant a fora, ja a la platja. També es van sentir alguns crits nerviosos. I quan irrompien bruscament un
suposat policia i un enorme gos que ensumava d'una en una les persones, es notava inquietud al
recinte, sense cap més llum que algunes llanternes.

Les portes del cel és una estranya i insòlita creació de Josep Pere Peyró, amb actors de Casablanca i
l'assessorament dramatúrgic d'Adil Madih. Hi ha un objectiu: reflexionar sobre la por, l'angoixa, la ràbia i
també la crueltat que pateixen aquests immigrants en la seva recerca d'una vida millor. Molts, com la
persona anònima que està ofegada en un compartiment del contenidor, no tornaran a casa.

Hi ha textos en català, cançons originals àrabs i un impressionant poema en què es demana que no
s'utilitzi la violència ni el terrorisme. ¿És teatre? Aquest és el debat que anima els grups dels que han
viscut aquesta experiència. Un espectador va resumir el sentiment majoritari: "Això s'hauria de posar
a la plaça de Catalunya i que hi anés entrant gent; així hi hauria més consciència col.lectiva
sobre aquest tema".

EMPANADA MENTAL
La jornada de dijous de l'STI es va tancar amb Nòmades, obra de l'alemanya Ulrike Syha dirigida per
Christina Schmutz. L'espectacle sobrepassa les dues hores de durada i costa entendre com ha arribat
fins a Sitges. És una història que vol ser futurista, sense cap ni peus, d'una exasperant lentitud i, a més
a més, pretensiosa: una ciutat s'ha independitzat de l'antiga administració i busca un nou ordre.

Sis actors es mouen en un espai obert sense que els espectadors arribin a entendre què els volen dir.
Deixats per la direcció a una contínua improvisació, intèrprets i muntatge van provocar el tedi general
dels assistents. Una funció per oblidar. 
Els actors de Les portes del cel, dins del
contenidor, a la platja de Sitges.
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