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Vicky Peña protagonitza A casa (Kabul) al Lliure de Montjuïc
ROS RIBAS

JUSTO BARRANCO

Barcelona

Va néixer com un monòleg que
l’actriu britànica Kika Markhan,
esposa de Colin Redgrave, li va
demanar a finals dels anys noran-
ta a l’autor de la celebradíssima
Angels in America, Tony Kush-
ner. Ell li va escriure, efectiva-
ment, un monumental i catàrtic
monòleg en el qual una dona de
classemitjana benestant reflexio-
na sobre mil temes, sobre la seva
vida, sobre el paper de la dona,
sobre el colonialisme, també el
cultural, sobre el món occidental
i el tracte que dispensa al món
àrab, sobre la culpa d’aquestmón
ric, especialment a l’Afganistan,
un país que obsessionava Kush-
ner sense haver-lo visitat, a causa
de la invasió soviètica i de l’ar-
mament i entrenament donats
pels Estats Units als mujahi-
dins que després van imposar-

hi l’esborronador règim talibà.
I més tard aquest monòleg va

créixer i va guanyar dos actes
més, convertint-se en Home-
body/Kabul, una obra que a més
de polèmica –una cosa que no
era nova per a Kushner, jueu, ho-
mosexual i antisionista declarat–
resultaria profètica: escrita abans
de l’11-S, recull les històries i
humiliacions que hi conduïrien,
fins al punt que quan s’havia d’es-
trenar a Nova York el desembre
del 2011 alguns actors volien treu-
re’n frases perquè no semblés
que s’aprofitava dels atacs a les
Torres Bessones.
Mario Gas va muntar l’obra a

Madrid el 2007 –i amb ella va vi-
sitar Barcelona– i va pensar im-
mediatament en Vicky Peña per
al subjugador monòleg inicial,
després del qual el personatge no
torna a aparèixer. I des d’avui i
fins al dia 20, Peña, com a actriu,
i Gas, com a director, recuperen

a l’Espai Lliure del Lliure de
Montjuïc aquest torrencialmonò-
leg inicial que va generar l’obra
sencera sota el títol d’A casa (Ka-
bul). Peña, a qui justament ahir
van concedir la Creu de Sant
Jordi –“m’ha sorprès, quan em
va trucar Mascarell pensava que
era per consultar-me sobre una
altra persona, però sens dubte
m’ha produït molta alegria i or-
gull”–, l’ha traduït al català i asse-
nyala que és una obra “d’una vi-
gència extraordinària”. I que està
expectant per veure com es rep

el monòleg tot sol, que, recorda,
“s’ha representat tant o més que
l’obra sencera”.
L’actriu subratlla que és molt

difícil explicar en què consisteix
el monòleg “perquè té milers de
coses, produeix sensació de dilu-
vi, d’allau, barreja moltes coses
de cop, acaba i et preguntes què
ha succeït”. Però, si tot va bé, diu,
“espero que l’encreuament entre
tantes històries personals, mo-
rals, socials i geogràfiques pro-
dueixi un estremiment, una ven-
tada que mogui alguna cosa, que

és el que em passa a mi”. Sens
dubte, entre aquestes coses lame-
nor no és la culpa occidental. “En
elmonòleg es diu que la culpa in-
dividual s’ha de guardar per a la
intimitat, no es potmostrar en pú-
blic. Però a més hi ha molt d’hu-
mor, i una ironia optimista. Mos-
tra que, encara que aquí ens cre-
guemelmelic, el centre delmón i
de la civilització, en la història
han passat tantes coses que en
realitat som ben poc. De vegades
d’un imperi només en queda una
cançó”.c

VickyPeñareviu
elmonumental
monòleg
d’‘Acasa (Kabul)’
L’actriu duu al Lliure la primera part
de la profètica obra de TonyKushner


