
Q
U
ÈF
EM

13
/0
2/
20
15

15

Divendres 15 i dissabte 16 de maig
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Oferta especial!
Model Céline 07a partir de 7.999 € !en comptes de 9.114 €

Invitació Portes Obertes!

Sota la bandera hi ha el cadàver destinat a rebre tots els honors.

Coneixent el soldat desconegut
Teatralment parlant, la commemo-
ració del centenari de l’inici de la
Primera Guerra Mundial ha passat
a casa nostra gairebé desapercebu-
da. I si no hi ha passat del tot, ha si-
gut exclusivament gràcies a Gerard
Vàzquez i Veus Humanes, que fa
uns mesos ens van presentar, fent
servir el format de radioteatre,
‘Si us pregunten per què vam
morir’, una proposta plena a vessar
de poemes escrits per soldats que
van combatre i perdre la vida en
aquella terrible carnisseria. I que
ara estan disposats fins i tot a fer
parlar els morts i a fer-nos viure
des de la seva mirada una jornada
històrica. De ben segur que al llarg
dels vostres viatges us heu trobat
més d’una vegada davant d’una
d’aquestes tombes que alberguen
els ossos d’un soldat sense iden-
tificar, i que vénen a complir una
missió simbòlica, d’homenatge a

tots els altres cadàvers anònims
que han restat als camps de
batalla. Avui, 7 de novembre del

1920, el general Wyatt ha de
triar a l’atzar entre quatre cossos
sense nom el que està destinat

a ocupar un lloc d’honor entre
els més grans reis d’Anglaterra a
l’abadia de Westminster, que així
es convertirà en el primer soldat
desconegut de l’època moderna.
Ara bé: veritablement és un
honor, ser objecte d’una tria que,
d’altra banda, ve a legitimar
les raons que l’Estat va utilitzar
per enviar-te a la mort? Deixem
que tres dels cadàvers candidats
(l’altre sembla condemnat al
mutisme total) ens exposin els
seus pros i contres sobre aquest
tema que tant els afecta. ‘FANG
A LES COSTELLES’. DE GERARD

VÀZQUEZ. DIR.: RAMON HERNÁNDEZ

I GERARD VÀZQUEZ. INT.: RAMON

CANALS, EDUARD DONCOS, CARLES

PULIDO, DAVID GARCIA LLOP. DATA:

FINS AL 31/5. LLOC: TEATRE GAUDÍ

BARCELONA (TGB). SANT ANTONI

MARIA CLARET, 120. METRO:

SAGRADA FAMÍLIA (L2, L5). TEL.: 936

035 152. PREU: 20€. HORARI: DE DJ.

A DS., 20H; DG., 18H.


