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QUADERN DE TEATRE

La Guerra Civil i el teatre

Francesc Massip

Aquests dies, al Nou Tantarantana, es pot veure Els fusells de la senyora Carrà (1937) de Bertolt
Brecht, segurament la primera peça teatral sobre la Guerra Civil Espanyola d'un dramaturg de renom. I,
tanmateix, sembla que, a les Espanyes, mai no s'havia dut a l'escena professional abans d'aquest
muntatge d'Oriol Broggi. Per què? Com és possible que es parli tan poc de la Guerra d'Espanya?
Quines vergonyes encara cal tapar? La memòria és efímera i el temps esborra les empremtes. A qui li
interessa volatilitzar el record i diluir-ne les traces?
Primer va ser amb la transició hipòcritament mitificada i suposadament pacífica: ¿quina pacificació pot
obtenir-se amb el silenciament del passat i l'ocultació de la veritat històrica? Després, el govern del
PSOE va mirar cap a una altra banda. I ara, quan el PP ha jivaritzat la democràcia, tornen a donar per
bona la barroera versió que sobre " el glorioso Alzamiento nacional" va martellejar la dictadura durant 40
anys, es promou la nauseabunda beatificació dels "mártires de la Cruzada" i es revaliden tronats mites
de la manipulada història franquista com Isabel la Catòlica, el jou i les fletxes i altres execrables
mistificacions. I això mentre milers d'afusellats per la militarada jeuen sense identificar en fosses
comunes sense que cap govern democràtic hagi assumit la tasca humanitària de localitzar-los i
rescatar-ne la memòria. Per no parlar del blindatge judicial que persisteix a deixar impunes els crims
contra la humanitat comesos per l'exèrcit colpista durant la guerra que van provocar i la bàrbara
repressió encara més genocida perquè es va fer en temps de pau.
El teatre ha estat secularment la plataforma més directa i immediata per explicar al col·lectiu els
enigmes del món i els fets de la història. Les societats han procurat, des de l'escena, esbandir el seu
passat i interpretar el present per tal de conjurar la tendència a repetir marrades. A tot arreu... menys
aquí! Durant la llarga i delictuosa dictadura, als vencedors no els va interessar explicar la guerra, ni cap
altra realitat, damunt d'un escenari. En l'amnèsic postfranquisme no ha suscitat gaires entusiasmes el
fet d'oferir, ara que es podria, la visió dels vençuts.
El recompte és prou escarit. En plena guerra hi hagué, és clar, tot un filó de teatre revolucionari,
especialment a les files anarquistes i comunistes, d'on sobresurt el Teatro en la guerra (1937) de Miguel
Hernández, la versió d'Alberti de la Numancia de Cervantes, i, molt particularment, La fam (1938) de
Joan Oliver, el drama polític més important d'aquell període. Després, el tema només es va tractar des
de l'exili, amb obres tan importants com Cara y cruz (1944) de Max Aub o Noche de guerra en el Museo
del Prado (1956) de Rafael Alberti. A l'interior, La casa de las chivas (1968) de Jaime Salom va ser un
gran èxit comercial i va provocar un cert escàndol.
Després del vigilat restabliment democràtic, arribarien algunes peces que intenten noves lectures dels
fets. Des de Cavalls de mar (1986) dels germans Josep Lluís i Rodolf Sirera fins a Última batalla en El
Pardo (2002) de José M. Rodríguez Méndez, passant per Las bicicletas son para el verano (1983) de
Fernando Fernán Gómez o Ay Carmela! (1987) de José Sanchis Sinisterra.
UNA OBRA DIDÀCTICA
Passem per alt la discutible aproximació de Claude Mercadié (Juliol del 36, Barcelona o La trampa) que
es va estrenar el novembre passat al Nou Tantarantana. El mateix teatre, però, torna sobre el tema amb
aquesta obra didàctica de Brecht, considerada unànimement una peça menor i qualificada pel mateix
autor com a "drama aristotèlic o d'identificació", això és, escrit en estil realista, sense els recursos típics
del brechtisme. Cal dir que Els fusells de la senyora Carrà és una obra de circumstàncies destinada a
donar suport polític directe a la República espanyola, assetjada pel feixisme i sotmesa a un format bèl·lic
inèdit: el terrorisme contra la població civil amb el bombardeig de ciutats. Brecht utilitza un argument del
dramaturg irlandès John M. Synge (Genets cap a la mar) i l'adapta a un poblet andalús on Teresa Carrà
prova d'impedir que els seus fills s'incorporin al front per por de perdre'ls, com ja va perdre el marit en la
revolta asturiana de 1934, tret de sortida en el currículum criminal de Franco. La mare Carrà és un
personatge desencisat, que s'aferra a la idea de la no-intervenció pensant que així evitarà més 
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problemes, i que només reacciona quan li maten el fill. Tot plegat sembla, d'una banda, una crítica a la
hipòcrita neutralitat de les democràcies europees que van deixar a l'estacada el legítim govern de la
República en una guerra desigual d'un exèrcit sediciós contra un poble desarmat. Ara bé, quan els
esquitxa de ple (Segona Guerra Mundial), tampoc no reaccionen, es renten les mans en una palangana
plena de sang i acaben legitimant un règim feixista cruent, cosa que Brecht no podia preveure. D'altra
banda, Brecht dibuixa en el personatge de la mare Carrà una evolució cap a una paulatina presa de
consciència. De primer proclama legítimament el valor de la no-violència en el qual vol fer créixer els
fills, mantenint-los al marge de la guerra. És una opció individual i rebel, perquè les circumstàncies i
l'entorn l'empenyen cap a una clara implicació en la contesa. La senyora Carrà, malgrat tot, es referma
en les seves conviccions pacifistes. La pressió de la col·lectivitat que l'envolta és forta. I, de sobte, quan
li porten el cadàver del fill, ja no té més excuses per no prendre partit i es compromet de cap a peus
amb la resistència armada. L'obra, doncs, no resulta tan elemental com s'ha dit, ans s'assisteix al
conflicte entre dues raons contradictòries però ambdues legítimes, com va saber expressar Helene
Weigel en l'estrena a París l'octubre de 1937, que va fer una Carrà matisada en les seves
contradiccions, arrossegada pels esdeveniments de la inacció a la lluita.
REIVINDICACIÓ HISTÒRICA
Oriol Broggi rescata l'obra com a acte de reivindicació històrica dels vençuts de qualsevol guerra, la
població indefensa, la que segueix rebent tota la càrrega destructiva de les modernes guerres
"preventives" engegades pels governs militaristes de l'ultradreta engreixats amb la indústria
armamentística. Cal valorar la iniciativa per la seva insòlita audàcia i pels actes paral·lels que ha
convocat, amb una taula rodona sobre la Guerra Civil que va reunir dimecres passat, sota la batuta de
Pere Vilanova, l'avi del director, Moisès Broggi, excombatent i metge de les Brigades Internacionals, "el
petit metge valent", com el qualificà Ernest Hemingway; l'historiador Antoni Segura; el poeta i traductor
de Brecht, Feliu Formosa, i el polític Arcadi Espada.
La posada en escena és sòbria i eficaç. Hi destaca la senyora Carrà que construeix Marissa Josa amb
una singular força tel·lúrica, en una interpretació contrastada i vibrant. Tot i la precisa localització que va
fer Brecht de l'acció en un poble pescador entre Màlaga i Motril durant l'ofensiva franquista de gener-
febrer de 1937, quan es va fer cèlebre el torturador Carlos Arias Navarro, "el carnicerito de Málaga",
últim president de la dictadura i el primer de la monarquia; tot i que recull els discursos incendiaris del
general Queipo de Llano a ràdio Sevilla (quin muntatge si s'hagués utilitzat alguna gravació original!), es
nota que Brecht mai no va ser a l'Espanya en guerra i que va escriure aquesta obra per apaivagar els
retrets que li feien d'escassa implicació en el conflicte. I malgrat les limitacions de l'obra, s'ha de
reconèixer que és la llavor de l'emblemàtica Mare Coratge i els seus fills (1939), contundent paràbola
antibel·licista que lamentablement segueix estant de rabiosa actualitat.
Cal acostar-se al Tantarantana en un nou exercici de memòria i testimoni històric, tan necessari per
contrarestar la tergiversació oficial que segueix insultant la intel·ligència i el record dels vençuts.

DAVID RUANO / Marissa Jossa (en primer pla) destaca a Els fusells de la senyora Carrà
amb una interpretació contrastada i vibrant.
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