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Hi ha superherois que aconse-
gueixen ser invisibles, però tam-
bé molta gent que, sense preten-
dre-ho, ho és. I per això l’actor
Juan Diego Botto (Buenos Aires,
1975) ha escrit una obra que par-
la “de la invisibilitat que ens en-
volta, d’allò que és al nostre vol-
tant cada dia i no veiem”. Una pe-
ça que mira de mostrar, com diu
el títol, un trozo invisible de este
mundo. Cinc monòlegs sobre
l’exili –l’argentí, que tan bé co-
neix perquè va venir a Espanya
amb la mare, l’actriu Cristina Ro-
ta, amb 3 anys fugint de la dicta-
dura argentina onhavia desapare-
gut el pare, el també actor Diego
Fernando Botto– i la immigració
–la subsahariana– que han triom-
fat a Madrid. I que des de demà i
fins al 29 de setembre aterren al
Lliure de Montjuïc amb l’autor
coma intèrpret amb l’actriu i can-
tant Astrid Jones, i tots dos diri-
gits per Sergio Peris Mencheta.

L’obra, explica Botto, “va néi-
xer de dues experiències perso-
nals que vaig sublimar i vaig
transformar en experiència tea-
tral”. La primera va ser una truca-
da del seu oncle Ernesto des de
Buenos Aires per dir-li que co-
mençaria un altre judici contra
l’Escola de Mecànica de l’Arma-
da, famosa pels vols de la mort, i
que aquesta vegada entre les vícti-
mes hi hauria el seu pare. “Això
ens va mobilitzar per presentar
la documentació que teníem. I
em va portar a escriure una peça
sobre l’exili de la mare, que re-
cordava des de la mirada d’un
nen. Feia això quan un amic
d’una oenagé em va trucar per-
què l’acompanyés al tanatori
Madrid Sur. Enterraven Samba
Martine, una congolesa que va
morir després de 30 dies tancada
al centre d’internament d’estran-
gers (CIE) d’Aluche, una d’aques-
tes presons per a immigrants. Du-
rant onze dies va demanar d’anar
a infermeria, i li donaven cremes.
Després la van ingressar en un
hospital i va morir al cap de po-
ques hores. Tenia sida, i un fong
li havia perforat el cervell. Els do-
lors van ser terribles. Però és una
malaltia que es detecta amb una
anàlisi i no és mortal si es tracta.
Pensar que havia mort en depen-
dències de l’Estat emva impressi-
onar. El fèretre estava tancat per-
què li havien fet l’autòpsia. Vam
veure la mare abraçant-s’hi i di-
ent: ‘Jo que et vaig portar al món
no et puc abraçar. Jo que et vaig
veure créixer no et puc abraçar’.
Vaig parlar amb emigrants, exili-
ats, oenagés... i vaig compondre
cinc retalls sobre aquests immi-
grants que viuen amb nosaltres”.
I, afegeix Botto, va pensar en

Sergio Peris Mencheta perquè la
dirigís, “ja que,malgrat tot, l’obra
té bastant sentit de l’humor. I si
jo sóc intens, que ho sóc, necessi-
tava una mirada més juganera,
més lúdica. I ha estat l’experièn-
ciamés gratificant de lameva car-
rera a l’escenari”.

Peris Mencheta explica que
quan Botto li va trucar va pensar:
“No sé com se li ha acudit enviar-
me això. Què hi tinc a veure, jo,
un noi de Madrid, de la genera-
ció X, a la qual se li ha donat tot i
no té res a reclamar. Vaig parlar
amb els pares, i la mare em va
dir: ‘Que bé que et toqui parlar
una mica de la vida de la teva fa-
mília’. L’avi era republicà i va viu-
re durant 20 anys entre Rússia i
la Xina”.
En el mateix sentit, l’actriu i

cantant Astrid Jones diu que “és
un projecte necessari, carregat
de coses que calia dir, amb una
sensibilitat molt especial per
transmetre-les perquè la gent es
pugui ficar a la pell dels personat-
ges. Sóc d’origen guineà, els pa-
res fa40 anys que són aquí, imol-
tes coses de què es parla han pas-
sat a lameva família. L’obram’ha
fet parlar i connectar amb els pa-
res. Ha estat una experiència
molt bonica de connexió i apre-
nentatge permostrar amb sinceri-
tat i humor una realitat que està
passant”. De fet, l’obra descriu,
diu Cristina Rota,mare de Botto i
productora de l’obra “per manca
d’altres”, “una societat hostil o al-
menys indiferent al dolor humà.
El pecat fonamental és no voler
assabentar-se de les coses, no te-
nir memòria per elaborar un pre-
sent més sa i solidari”.
Botto assenyala que la peça es-

tà formada de monòlegs perquè
va ser el primer que va aparèi-
xer. I que d’aquesta manera es
mostra la solitud de l’emigrant.
De fet, en un escenari a tres ban-
des, presidit per maletes i una
cinta transportadora, els dos ac-
tors no interactuen mai. Això sí,
recorda, “la primera escena és
d’un policia de frontera que ex-
plica a un immigrant per què no
el deixarà passar: ‘perquè ja som
massa’. Un punt de vista que ha-

via de ser-hi. Després vénen l’Ar-
gentina i la immigració subsaha-
riana”. Les anècdotes, fins i tot
lesmés bèsties, són reals, diu, pe-
rò les ha cobert de capes de fic-
ció. De fet, explica, “tot i que
vaig intentar escriure la història
de la Samba, tenia massa infor-
mació real i nom’atrevia a ficcio-
nar res amb la seva vida. Així que
em vaig imaginar la història
d’una altra persona que en cert
moment coincideix amb la Sam-
ba al CIE”.
Un centre on, afirma, “els im-

migrants tenen menys drets que
un pres a la presó. Ni mòbil, ni
traductors, és dificilíssim obtenir
visites, hi ha maltractaments de-
nunciats i no hi ha hospital les 24
hores. Ser allà i no denunciar-ne
el funcionament és contribuir
que es perpetuïn”. En tot cas, con-
clou: “M’he esforçat perquè
l’obra no sigui monocolor, mani-
quea. Els personatges són bons i
dolents, amb les contradiccions.
Si algun resulta heroic, és mal-
grat si mateix”.c
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Durant els cinc
monòlegs de l’obra
els dos actors
no interactuen mai

Juan Diego Botto en una escena d’Un trozo invisible de este mundo
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L ’EXPERIÈNCIA PERSONAL

Botto va fugir amb la
mare de la dictadura
argentina, en què va
desaparèixer el pare

JuanDiegoBottoabordaalLliure
la invisibilitatde l’exili i l’emigració
‘Un trozo invisible de este mundo’ parteix de dues vivències personals de l’actor
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