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¿On era quan van 
assassinar Kennedy?

A
hir es van complir 50 anys 
de l’assassinat de Kenne-
dy. La commemoració om-
ple pàgines de premsa i ho-

res de televisió. Des d’alguns mit-
jans m’han trucat aquesta setmana 
preguntant-me on era i què feia 
quan vaig saber la notícia. Una tru-
cada que t’obliga a assumir tota la te-
va biografia i a prendre consciència 
que, ho vulguis o no, ets testimoni 
de la història. ¿On era quan vaig sa-
ber la notícia del magnicidi? Ni idea. 
No me’n recordo. Recordo l’enrenou 
que es va organitzar, la sorpresa, i 
fins i tot la incredulitat. Recordo tot 
el que va venir després. Però sóc inca-
paç de col·locar-me a mi mateix a la 
foto del moment. Tinc un record va-
gue d’anar caminant pel carrer i ca-
çar al vol les paraules que s’intercan-
viaven, amb expressió de sorpresa, 

dos paisans a la porta d’un bar. Però 
no puc precisar si aquesta imatge té 
res a veure amb el Kennedy, presi-
dent, o amb el seu germà, senador, o 
amb Martin Luther King. 
 Recordo perfectament, de tota ma-
nera, on era i què feia quan vaig saber 
que havia mort Marilyn Monroe, no-

més un any abans: sortia de classe, 
portava un feix de llibres damunt del 
braç dret, i tenia pressa. Em van dei-
xar anar la notícia a la cara, barrant-
me el pas, amb urgència. Recordo 
que vaig deixar caure els llibres a ter-
ra, no tant de sorpresa, com de ràbia 
continguda. I recordo que vaig sen-
tir una profunda tristesa, molt ínti-
ma, d’acord amb la immensa tendre-
sa que em produïa el personatge. 

La memòria

I també recordo amb exactitud què 
feia i on era quan vaig saber que ha-
via mort Audrey Hepburn. Era a Pa-
rís, un matí de gener molt fred, a 
Les Halles, comprant un croissant au 
beurre en una boulangerie, i vaig veu-
re la foto de l’actriu a la portada d’un 
diari damunt el taulell. L’orla negra 
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Ni idea. No me’n 
recordo. Recordo 
l’enrenou, la sorpresa, 
i fins i tot la incredulitat

que envoltava la foto era més expres-
siva que qualsevol titular. Vaig seure 
i vaig demanar un café au lait amb la 
llet bullint, no tant per matar el fred 
sinó per cauteritzar la ferida pro-
funda que em va produir la notícia. I 
vaig plorar. No sé per què. 
 Curiós mecanisme el de la me-
mòria, que es torna imprecisa o s’il-
lumina segons el subjecte de què 
es tracta. Que, un cop ha passat el 
temps, selecciona, n’estic segur, 
com un encertat mecanisme de pro-
tecció. Ho sento, però no aconse-
gueixo recordar l’instant precís en 
què vaig tenir coneixement de l’as-
sassinat de Kennedy. No faig memò-
ria. Encara que jo mateix sigui un 
dels molts fills de Kennedy que tení-
em 20 anys els 60. Deu ser per això. 
Perquè ja no en tinc 20. I perquè pas-
so dels 60. H

punta

Rock i reflexió arran 
de la pèrdua d’un fill
3 Gemma Brió ficciona la mort del seu nadó a ‘Llibert’
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L
a dolorosa experiència de la 
mort d’un fill va inspirar 
l’obra de Gemma Brió Lli-
bert, que fins al 8 de desem-

bre es representa a l’Almeria Teatre. 
Una mare relata els 15 dies de la vida 
del seu nadó. La muntanya russa de 
sentiments i la relació amb la pare-
lla, els metges, la família i els amics. 
«És un homenatge al meu fill però 
tractat des de la ficció. Una tragèdia 
moderna, amb moments d’humor, 
surrealisme i fantasia», declara l’au-
tora i actriu, que comparteix escena-
ri amb la cantant Mürfila i Tàtels Pé-
rez en un muntatge que dirigeix 
Norbert Martínez, parella de Brió.
 La història és narrada a partir del 
personatge de la mare (la mateixa 
Brió), que convoca dues còmplices 
que l’ajuden a verbalitzar els seus ac-
tes i pensaments. «Per ella mateixa 
n’és incapaç i crea dos éssers imagi-
naris: la rockera i una amiga que do-
naran veu a la resta de personatges», 
diu l’autora, que recorre a la fanta-
sia per acostar-se a un succés trau-
màtic de la seva vida. Però el viatge 
argumental, assegura, va més enllà 
d’aquesta ferida. «És un viatge que 
ens pot ajudar a entendre altres vi-
des i a plantejar-nos grans dubtes».

L’EUTANÀSIA / A la peça hi ha denúncia 
i agraïments; una marcada reflexió 
sobre l’eutanàsia, la por a la malal-
tia, el sentit de la justícia... «Es parla 
de l’amistat incondicional, de 
l’amor, la felicitat i fins i tot del siste-
ma sanitari. Un sistema que va ser 
exemple per a molts països i que 
avui s’ensorra». 
 El muntatge és com un «clar-

obscur de Caravaggio», el defineix 
Martínez. Amb la llum de la vitali-
tat, l’esperança i la il·lusió cobrint 
la negritud de la ràbia i el patiment. 
«Enfoco els temes des de l’humor, la 
ironia, l’absurd, des d’una veu amb 
prejudicis, contradiccions, cançons, 
errors, encerts i valentia. Des de la vi-
da mateixa», il·lustra l’autora. 
 Mürfila actua, canta i interpreta 

a la guitarra «de forma molt canye-
ra» peces conegudes i alguna d’inè-
dita composta per a aquest muntat-
ge. «Sóc com una narradora rockera 
i extravagant. Faig de mi mateixa», 
explica l’artista, que es congratula 
del to lluminós que sobrevola la pe-
ça. «És un text dur però la mirada és 
positiva i des d’un angle alegre».
 L’autora explica que en el títol hi 
ha, el nom del nadó, un pòsit signi-
ficant. «El d’una persona alliberada; 
un esclau lliure». I aquesta mateixa 
sensació d’alliberament la sent el 
públic, ha constatat Brió. «Impacta 
perquè no deixa ningú indiferent, 
però també hi ha somriures i es viu 
una catarsi d’emocions». Va quedar 
clar el dia de l’estrena amb la reacció 
d’amics de la professió. H
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33 Mürfila, Gemma Brió i Tàtels Pérez, en una imatge promocional.

                                

«És un homenatge 
amb humor i fantasia», 
diu l’actriu i autora 
d’una obra amb música 
de la rockera Mürfila


