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El petit teatre babèlic 

Christiane Véricel presentarà al Fòrum una obra amb diàlegs en vuit idiomes

ALBERT GUASCH / BARCELONA

Des de les grades metàl.liques d'un petit teatre barceloní, Christiane Véricel dóna lleugeres mostres
d'exasperació. Les escenes no avancen fluides. "Estic una mica desolada. Gairebé tots semblen
haver oblidat el treball fet fins ara", confessa.
Véricel no es resigna i insisteix en la transmissió suau de consignes als actors. Ho fa en francès. No tots
l'entenen, de manera que un parell de traductores repeteixen a l'acte l'ordre: una en alemany i l'altra en
català i castellà.
Així de plurilingüe és el repartiment d'¿Hasta cuándo?, una obra babèlica en què es fan servir vuit
llengües. Hi ha una dotzena d'intèrprets, gairebé tots menors d'edat i de diferents races. Un galimaties
lingüístic que adquireix coherència a l'escenari, segons la dramaturga francesa. "La peça aborda
històries que tothom entén. Tothom entén què significa passar gana, per exemple".

ESTRENA PER SANT JOAN
L'obra, que s'estrenarà al Mercat de les Flors el dia de Sant Joan, dins del marc de la programació
teatral del Fòrum, compta a escena amb tres nois de Barcelona, tres de París, tres de Viena i tres fixos
de la companyia Image Aiguë, la de Véricel. Tots tenen en comú la característica que són immigrants en
les seves respectives ciutats.
Dos colombians i un equatorià componen la representació barcelonina. Tots tres van sortir d'un ampli
càsting efectuat al col.legi Sant Josep de Calassanç del carrer de la Indústria. Una forma de dir que no
només al Raval hi ha immigrants a la capital catalana.
El grup està assajant aquesta setmana a Barcelona. Abans ho havia fet a París. Una curiositat: no es
veuen papers en els assajos d'¿Hasta cuándo?. "En una primera fase el que hem fet és crear les
situacions. Ara ens hem d'acostar a les escenes, construir-les bé i tancar els diàlegs fins a
arribar al dia de l'estrena", explica la dramaturga francesa, que s'ha passat 20 anys treballant per
diferents racons del planeta amb obres multilingües com aquesta.
L'argument parteix d'una situació apocalíptica, de postguerra. Escenes de pillatge, de fam, de desordre i
d'absència del poder se succeeixen en una peça que pretén ser amena i divertida. I sense subtítols, per
cert.
¿Hasta cuándo? insinua missatges benintencionats. Tolerància, fusió racial, universalitat... I també
algun de tintat de fosc. "En l'espectacle, la gent que acaba aconseguint el comandament no és la
més intel.ligent. Té, possiblement, algun paral.lelisme amb la política actual. No és un missatge
gaire optimista, és clar".
Missatges que els espectadors capten sense problemes, explica Véricel a partir de la seva experiència.
"Juntament amb el públic habitual de teatre s'hi solen barrejar immigrants que disfruten perquè
es veuen revaloritzats a l'escenari". Ho podrem veure durant uns dies al Fòrum. 
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