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Oriol Broggi retrata l'agonia d'una mare a la Guerra Civil

Anna Tomàs
BARCELONA

'Els fusells de la senyora Carrà', del dramaturg Bertolt Brecht, planteja en un vessant dramàtic
l'horror i les situacions límit viscudes durant la Guerra Civil Espanyola.

L’any 1937 Bertolt Brecht va escriure una peça de teatre que reflectia el conflicte espanyol, prenent un
partit >clar a favor de la causa internacionalista republicana, per parar els peus al feixisme. El resultat és
Els fusells de la senyora Carrà, una obra dramàtica que Oriol Broggi ja va dirigir com a treball de fi de
carrera i que ara estrena de nou a Barcelona amb Marissa Josa, Pere Ventura i Xavier Ruano, entre
d'altres.
L'obra, situada en un petit poblet andalús, parla de la Guerra Civil, però sobretot parla de la difícil
neutralitat. La senyora Carrà, mare de dos fills i viuda d'un republicà, no vol entrar en el joc de les
ideologies si a causa d'això ha d'arrossegar la seva família a la guerra. "L'obra pren partit pels
republicans, però també critica les atrocitats que van cometre i dóna arguments als falangistes i a
aquells que volen mantenir-se en una neutralitat que l'avanç de la guerra fa impossible", va explicar
Oriol Broggi, director d'aquesta peça teatral que s'emmarca en el revisionisme que en els últims anys
s'està portant a terme sobre la Guerra Civil. "Ara que el PP fa polítiques pseudofranquistes vénen ganes
de parlar clar sobre què va ser i significar la Guerra Civil", va afegir.
Amb una escenografia consistent en un bagul, tres cadires, una bombeta i una hipotètica finestra per la
qual els protagonistes escolten des de l'arribada de les Brigades Internacionals fins als discursos del
general Queipo de Llano en veu de Pep Tosar, Oriol Broggi narra la progressiva implicació en el
conflicte bèl·lic de la mare Carrà. El fill petit vol allistar-se, però ella no ho permet perquè ja va perdre el
marit en un dels enfrontaments previs al Bienni Negre. A aquest fet, que genera discussions
aferrissades en l'entorn familiar, s'hi suma l'arribada de l'altre fill per buscar els fusells del pare. Al final
la mare acabarà implicant-se, en un epíleg que Broggi ha volgut afegir personalment a una obra de
Brecht que molts consideren un pas previ a Mare coratge i els seus fills.
Amb Marissa Josa interpretant aquesta mare que s'empassa els seus ideals per salvaguardar aquells
que estima, Pere Ventura i Marc Garcia en el paper de fills, i Xavier Ruano com a mossèn, Els fusells de
la senyora Carrà esdevé una obra antibel·licista extrapolable a d'altres conflictes actuals, però sobretot
un homenatge als homes que van lluitar en la que va ser l'última guerra romàntica.
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