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La llum d’unes sirenes taronges,
com d’una ambulància, com d’ur-
gències, presideixen la rebuda del
públic.Més enllà de les sirenes, fos-
cor. Quan s’encén el llum, un tipus
amb bigoti i anodí, però terrible-
ment loquaç, comença un discurs.
Després de cincminuts d’escoltar-
lo a qualsevol amb un mínim de
sensibilitat li venen arcades. Pot-
ser el millor personatge que ha es-
crit Juan Diego Botto, en aquesta
queés la sevaprimera peça,Un tro-
zo invisible de este mundo, és
aquest de la primera escena. Des-
perta un rebuig visceral, però no és
monstruós, malauradament és un
tipus corrent. I a més segur que
moltes de les seves opinions, i fins i
tot algunes de les seves frases, les
hem sentides. Potser el pitjor de
tot plegat és que són sentències
que ressonenenuna part ben ocul-
ta i amagada de molts ciutadans
benpensants, que es consideren to-
lerants i progressistes.
Tipus com aquests són els que

tenim a les fronteres. S’ocupen
“que el got no vessi”, perquè enca-
raquequi vulgui entrar sigui unge-
ni, el got ja és massa ple i si algú

més hi entra vessarà. Defensor de
la llei, “el arma con que nos dota-
mos los seres humanosparamante-
ner la voluntad de Dios en la tierra
(...) ¿somos superiores? No, somos
distintos; haypueblos para el traba-
jo físico, otros para el intelectual
(...) ¿Esto es racismo? No, claro
que no, yo no le temo a la diversis-
dad (sólo que...) la capacidad de
construir es algo en lo que no ha-
béis sido instruidos”. No es diri-
geix a un home, o a una dona, amb

un nom, es dirigeix a un número.
L’humiliació absoluta: canta l’him-
ne del meu país i et deixo anar i
t’arreglo els papers. “No te lo sabes
¿verdad?, no tienes ningún respeto
por la otredad”.
Són cinc escenes, entre maletes

i una cinta transportadora, una cin-
ta sense fi,metàfora d’un allau sen-
se aturador entre el tercer i el pri-
mer món. Són cinc personatges, i
el primer, que acabem de comen-
tar, és l’únic que no és víctima.

Aquesta obra fa una mirada a allò
que el gran intel·lectual palestí Ed-
ward W. Said va tractar en les se-
ves memòries Fuera de lugar. Al
capdavall no ésmassa important si
ets un refugiat, exiliat per motius
polítics, o un immigrant; ets “fora
de lloc”, com deia Said, i amb el
tempsho seràs arreu, on t’has esta-
blert però també allà d’on proce-
deixes. És el cas de l’argentí que ha
sortit per cames de la dictadura i
ha fet un llarg periple. En tornar ja

no reconeix res ni ningú, i el que és
pitjor, res el reconeix a ell.
Després d’aquell policia conven-

çut de la divinitat de la seva tasca,
se’ns presenta un immigrant d’ori-
gen argentí (Juan Diego Botto pot
lluir el seu accent porteño, a través
de tres dels cinc personatges). Tre-
balla d’il·legal en una construcció.
Té una conversa amb la seva dona,
que va tornar a l’Argentina. El pre-
ocupa el destí dels diners que en-
via, no es refia de la forma de gas-

tar d’ella. Al locutori, envoltat de
xinesos cridaners, no sent la seva
dona i acaba per perdre la pacièn-
cia. És el moment còmic d’una pe-
ça expressament dramàtica.
El drama de debò arriba amb

l’actriu Astrid Jones, que explica,
des de la seva negritud, l’experièn-
cia de la immigració africana. Tal
vegada la més dura. Treball en
camps de maduixes, maltracta-
ments com a empleada de la llar,
internament enuncentre de reclu-
sió per a immigrants; ha deixat el
seu fill al poble d’origen al càrrec
de l’àvia. Recorda la prostituta do-
minicana de Princesas de Fernan-
do León de Aranoa, Zulema. Com
ellano té dret ni a la sort. JuanDie-
goBotto busca obertament tocar la
fibra sensible de l’espectador, i ho
fa sense revolts, per la via directa,
ho fa per dreceres, amb objectius
clars. Les seves víctimes són extra-
ordinàriament desgraciades, i les
situacions que travessen no poden
ser més dissortades. Efectivament
hi ha un punt de coincidència amb
el cinema de Fernando León de
Aranoa, d’altra banda també com-
promès, també realitzat des de la
voluntat d’intervenció.

D’esquerra a
dreta, Astrid Jo-
nes, el director de
l’obra, Sergio
Peris-Mencheta, i
l’autor i actor,
Juan Diego Botto
JAVIER NAVAL

TeatreArriba alLliure la primeraobradeJuanDiegoBotto, unapeça que s’aproximaal drama
depersonatges ‘fora de lloc’, ja siguin exiliats polítics o emigrants.Un text directe i compromès

Invisible però cert

Juan Diego Botto cerca obertament tocar
la fibra sensible de l’espectador, i ho fa sense
revolts, per la via directa i amb objectius clars


