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CULTURES 

Final. Sala a les fosques. Llums
encesos. El públic dempeus.
Aplaudiments enfervorits. Quan-
tes vegades es dibuixa aquesta
imatge al llarg d’una temporada
teatral? Comptades vegades. Juan
Diego Botto (Buenos Aires, 1975)
celebra com un triomf les sis no-
minacions als premis Max que es
lliuraran el dia 26 de maig, però el
que no té preu per a l’actor i dra-
maturg establert a Madrid des
que tenia tres anys és l’entusiasme
i la calidesa amb què el públic sa-
luda cada representació d’Un tro-
zo invisible de este mundo. Cinc
monòlegs que aborden la immi-
gració i l’exili teixeixen aquest
muntatge que passa avui pel tea-
tre Kursaal de Manresa. «Pensà-
vem que amb quatre setmanes al
Matadero ja en tindríem prou... i fa
un any i mig que fem voltes amb
l’obra», va explicar en conversa
amb aquest diari el fill de Cristina
Rota, exiliada després que la dic-
tadura argentina assassinés el seu
marit. Fa quatre anys, el festival de
cinema solidari de Navarcles li va
retre homenatge.

Els seus personatges són un po-
licia duaner, un immigrant en
un locutori, un jove argentí du-
rant la dictadura de Videla... Per
què fa servir la paraula «invisible»
en el títol de l’obra?

De la immigració en coneixem
les xifres que donen els mitjans de
comunicació, i la criminalitat que
se li associa. Però sabem el nom
d’alguna de les catorze persones
que van morir ofegades a Melilla
mentre la Guàrdia Civil els dispa-
rava pilotes de goma? Sabem res
de les seves vides, les seves il·lu-
sions... Tan sols que eren catorze,
eren negres i van morir. No hi ha
un relat humà de la immigració, i
això té a veure amb la pobresa.

A Messi, és clar, ningú li dirà
que se’n torni al seu país.

Del Messi sabem com és, com és
el seu pare... moltes coses. Des del
2007, quan va començar la crisi,
hem sentit a parlar un munt de
cops de bancs centrals, primes de
risc... hem vist les cares dels ban-
quers i dels ministres d’Econo-
mia... Però, tret de la Plataforma
d’Afectats per la Hipoteca i Ada Co-
lau, poc o res sabem dels que ho
han perdut tot.

Va escriure «Un trozo invisible
de este mundo» indignat?

He escrit quatre peces teatrals i

sempre ho he fet des de la ràbia.
Després reflexiono i reescric. 

D’on surt aquest text?
Fa un parell d’anys, el meu tiet

em va trucar de Buenos Aires per
dir-me que s’iniciava el segon gran
judici contra els dirigents del cen-
tre de tortura de l’Escola de Sub-
oficials de Mecànica de l’Armada
durant la dictadura, i s’hi incloïa el
cas del meu pare, a qui van dete-
nir el 21 de març del 1977. No en
vam saber mai més res, d’ell, i no
comptàvem que es jutgés mai els
seus assassins perquè els respon-
sables de les dictadures acostumen
a perpetuar-se en el poder i les am-
nisties els emparen. El modus
operandi d’aquella dictadura per
fer desaparèixer persones eren els
vols de la mort: les atordien amb
pentotal sòdic i les llençaven a
l’estuari del Río de la Plata.

Aleshores, ja tenia tema?
Volia escriure sobre l’experièn-

cia de l’exili, fins que un dia vaig
anar al tanatori sud de Madrid. Un
amic em va dir que l’acompanyés
al funeral de Samba Martine, una
dona congolesa que va estar re-
tinguda al Centre d’Estada Tem-
poral d’Immigrants de Melilla i,
després, va passar al Centre d’In-
ternament d’Estrangers d’Aluche
a Madrid. La Samba va passar
onze cops per la infermeria quei-
xant-se de dolor al cap, però li de-
ien que no tenia res. Finalment la
van traslladar a l’Hospital Doce de
Octubre, on va morir al cap de sis
hores. Resulta que tenia sida i un
fong li havia estat perforant el cer-
vell. El dia que la van enterrar, la
noia era dins del taüt i la seva
mare deia que ella que l’havia pa-
rit ja no la podia abraçar. La frase

em va impactar molt. Aquí vaig de-
cidir parlar d’exili, però també
d’immigració en l’obra.

S’ha fet justícia?
El cas es va reobrir i els metges

estan imputats per negligència
criminal. 

El dia a dia proporciona infor-
macions que no són alienes als te-
mes de l’obra. Les incorpora?

L’actualitat em supera, i vaig in-
cloent novetats a l’obra, com les
concertines que s’instal·len a les
tanques per evitar que entrin im-
migrants. Ara es veu que es refor-
ma el Codi Penal per prohibir als
immigrants sense papers fer ser-
vir els locutoris. Això és un acte de
crueltat, no persegueix cap delic-
te i priva aquestes persones d’allò
que més necessiten, el contacte
amb la seva gent. El mateix mi-
nistre vol demanar exàmens d’es-

panyolitat als immigrants... Segur
que el noranta-cinc per cent dels
espanyols no els aprovaria.

Quina vivència hi ha a l’Ar-
gentina de la memòria de la dic-
tadura, que es va establir al país
entre el 1976 i el 1983?

És molt diferent que a Espanya.
Hi ha un consens per canviar les
coses, i la data del cop d’estat, el 24
de març, és festa nacional per
commemorar el dia de l’horror,
perquè no s’oblidi el que va passar.
Els principals centres de tortura
són ara centres de memòria, i hi ha
una preocupació institucional per
tal que se sàpiga què va passsar. I
es jutja els responsables. En can-
vi, a Espanya hi ha un consens ab-
solut sobre l’oblit. La gent de la
meva generació no en tenen ni
idea, del que va passar, ja no a la
postguerra sinó durant els anys 74,
75, 76... Vaig anar a un acte de des-
greuge per a homes i dones que
van patir tortures durant el fran-
quisme a mans del policia conegut
com Billy el Niño i em va impres-
sionar perquè jo no sabia que
aquí havia passat això. Hi ha una
impunitat absoluta emparada pels
mecanismes del poder. A Espanya
no hi ha hagut ruptura, revisió ni
judici. I la llei de la memòria his-
tòrica és coixa, insuficient, molt es-
cassa. Ni tan sols hi ha la caritat
cristiana d’ajudar a desenterrar
els morts.

L’han vetat en algun lloc?
Només un cop, a Santander, on

van dir-nos que l’obra no s’ajusta-
va a l’estil del teatre. Sempre ens
quedarà el dubte de si això és cert
o és que els incomodava el que diu
Un trozo invisible de este mundo.
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Juan Diego Botto va parlar del seu aclamat espectacle teatral a la terrassa del Kursaal

Entrevista Juan Diego Botto
Actor i dramaturg.Va arribar a Madrid quan tenia tres anys acompanyant una mare que fugia de la dictadura, dels assassins del seu marit. L’exili és un
referent ineludible de la seva vida i els seus textos palesen la ràbia que li genera la injustícia. «Un trozo invisible de este mundo» són cinc monòlegs, amb
l’actriu i cantant Astrid Jones en un d’ells, que aporten una mirada crua, i a estones d’una comicitat còmplice, a les vergonyes de la societat del benestar

«Els immigrants són persones, no xifres»
MIREIA ARSO

Toni Mata i Riu
MANRESA

Juan Diego Botto protagonitza els monòlegs de l’obra «Un trozo invisible de este mundo», avui al Kursaal de Manresa

L’ESPECTACLE

 LLOC: Teatre Kursaal. Pg. Pere III, 35.
Manresa. � DIA: avui, a les 21 h. �
ENTRADES: 20 euros. Venda a taquilles, 93
872 36 36 i www.kursaal.cat.
� DIRECTOR: Sergio Peris-Mencheta.
� AUTOR: Juan Diego Botto. � INTÈRPRETS:

Juan Diego Botto i Astrid Jones.

UN TROZO INVISIBLE DE ESTE MUNDO

«En els últims anys hem

vist les cares dels banquers i

els ministres d’Economia, però

no en sabem res, dels pobres»

«La data del cop d’estat

és festa a Argentina perquè

es vol que no s’oblidi el que va

passar. A Espanya no és així»


