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poble del segleXIII, de la qual no
mésesvansalvar l’absis ielcampa
nar, idesprésvanafusellarels libe
rals que s’havien atrinxerat al re
cinte. Un any després hi va haver
flagel∙lacions i saquejos per part
dels isabelins com a càstig per no
haver complert una ordre donada
des deMorella, llavors enmans li
berals. La represàlia carlina no es
vaferesperariquanlestornesana
ven a favor seu i van prendre
Morella van afusellar 91 sergents
liberals.
Tornant a la novel∙la d’Amela,

l’autor diu que la narració comen
ça quan el Groc, que després de la
primera guerra carlina (1833
1840) havia creuat ambCabrera la
frontera a França, incompleix la
sevapromesadedeixar lesarmes, i
torna a Forcall la primavera del
1841 per llançarse a la muntanya.
Segons la història local, amb una
èpica pròpia de les històries del
bandoler atrevit i irredempt, el
GrocentraaForcall,mata l’alcalde
i un enviat per assassinarlo, amb
música de xaranga i abundant ai
guardent. La segona guerra carli
na, ladelsmatiners,vacomençarel
1846. El Groc va poder esquivar la
persecució de les tropes liberals
finsal1844.S’amagaencoves ima
sies,s’escapadelsantuaridelaMa
redeDéudelaBalma(Sorita)enfi
lantse a la branca d’una alzina...
però l’ofensivadeVillalongaacon
segueix que en un mes morissin
54 carlins en combat, se’n captu
ressin i se n’afusellessin 120 i se
n’indultessin 71. La majoria dels
capitostos van anar caient un rere
l’altre, la Cova, Miralles, el Serra
dor, Taranquet, Marsal.... Segons
les memòries de José Bordas, Vi
llalonga ofereix al Groc un indult i
unapagade2.000 durosqueellre
butja. Després. convida a sopar la
Manuela, la filladelGroc,per ferli
confessar on s’amaga el seu pare.
Ella s’hi nega i el general isabelí li
diu que aviat el veurà encadenat.
Hi havia una sucosa recompensa
enjoc.Lallegendadiuqueelpropi
etari d’unamasia li para una tram
pa el juny del 1844: li ofereix una
manta i queviures. Quan el Groc
ho recull, rep un tret a la cuixa i el
rematen.Elseucadàvervasercon
duït aLasParras, onvaserexposat
i maltractat. Les llegendes de les
causes perdudes són riques en or
naments. Hi ha qui diu que el seu
cosvaserlligatalacuad’unamulai
va ser arrossegat fins al poble. El
queexplicaràAmela se sabràquan
surti el llibre, el2demarç.c
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raturacarlinaencatalà(Vayreda,a
Sang nova, clamava per una sang
catalana no contaminada per la
burgesia liberal i industrial).
Amésdepassions, l’esquemade

les novel∙les d’aventures super
vendes necessiten una traïció i un
antagonista de l’heroi. El malvat
aquí és el mallorquí Juan de Villa
longa y Escalada, enviat pels libe
rals per liquidar les partides carli
nes delMaestrat, i que va escriure
una vindicació dels seus fets per
respondrea lescrítiques rebudesa
lasevagestióenunacontesaqueva
ser especialment cruel. “Jo sóc fill
de les guerres carlines –diu Ame
la– perquè tantes guerres van fer
quemoltes famílies, com la meva,
emigrés”.
Les guerres carlines, com totes

les guerres civils, van provocar ac
tes terribles, en una espiral de re
venges, començant amb l’afusella
ment de lamare del tortosí Cabre
ra. Un germà del Groc, que va ser
capellàiconfessordeCabrera,pot
serva influirqueel futurguerriller
s’allistés a les partides carlines.
Una de les primeres accions dels
tradicionalistes va ser l’incendi el
1834 de l’església parroquial del
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Jordi Casanovas mostra a la Fà
brica Moritz, dins de la progra
maciódelBCNegra,PortArthur.
L’obra de teatre, interpretada
per Dafnis Balduz, Andrés Her
rera i Javier Beltrán, es podrà
veure (de franc mitjançant ins
cripcióprèvia) fins aldilluns 1de
febrer, i posa en escena els abis
mes que recorren un interroga
tori policial en què es confonen
ficció i realitat.
Casanovas,queamésd’escriu

re la peça dirigeix aquest do
cuthriller,actualitzaelsfetsreals
succeïts en una antiga colònia
penitenciària de Tasmània, a
Austràlia, per mostrarnos els
complexos mecanismes que
amaguen una veritat incòmoda
per a tothom. Són les rèpliques
de l’acusat, imprecises i descon
certants, les que ens van intro
duint en una atmosfera plena de
capsper lligar.Comes represen
tael culpable sensecaureen l’es
tereotip?Una víctimapot ser, en
realitat, víctimadesimateixa?
ElprolíficCasanovas,autor, ja,

de més de trenta obres, coneix a
la perfecció les bastides del dià
leg. Ho ha demostrat aquesta
temporada al Lliure amb Vila
franca, última entrega d’una tri
logia sobre la identitat quevaco
mençar ambUnahistòria catala
na i Pàtria, on un simple dinar
familiar serveixd’excusaperpo
sar en evidència uns rols apa
rentment predefinits que prete

nen així amagar les misèries hu
manes. Però és el seu text Ruz
Bárcenas, que va dirigir Alberto
San Juan, el quemillor connecta
ambaquestanovaproposta,mal
grat les sevesmoltes diferències,
per l’ús del document (ja exis
tent) com a eina per establir una
tensió que l’espectador percep
comuna cosamolt viva,molt ur
gent.
“Larepresentaciódelarealitat

com una ficció en un espai que
ensobligaalareflexiópotserque

ajudi a construir un pensament
crític que no podem desenvo
lupar davant aquest espectacle
mediàtic”, va arribar a escriure
llavors. Ara, de nou, utilitza una
notícia real per aixecar uns per
sonatges complexos, embolicats
decapes imatisos.
BalduzinterpretaMartin,acu

sat de causar una autèntica ma
tançaenunacafeteria.Hamatat,
segons els agents, 35 persones.
Sensecompassió.Ell, encaraque
reconeix que ha segrestat un
conductor,negael tiroteig.
Eldirectorhautilitzatelsuma

riqueesvafiltraralaxarxa,atra
vés deWikiLeaks, i que va com
mocionarelsaustralians.Unsuc
cés ocorregut el 4 de juliol del
1996 i que va fer canviar la legis

lacióquepermetia,pràcticament
sense requisits previs, tenir ar
mesde tot tipus.
Casanovas torna a utilitzar la

transcripció com a collage dra
matúrgic. La peça creix amb el
muntatge, amb l’edició de frag
ments, perquè el ritme es vagi
teixint a partir de les frases pro
nunciades realment.
Al’obra,malgratlagravetatdel

cas, hi ha espai per a l’humor.
“Tot el que jo sé és el que l’altra
gent m’ha dit”, afirma el pre
sumpte assassí. El seu cap és un
puzle al qual sembla que li faltin
algunes peces. Els policies, pre
sentats amb una estètica que re
corda True detective (encertada
banda sonora de José Rosselló),
perden els nervis quan insistei
xen a trobar elsmotius d’una ac
ció que no presenta un desenca
denantclar.
Unaveuenoffensrecordaque

l’acusat, encara avui, compleix
elsmésdemilanysdecondemna
enuncentrepsiquiàtric.
Un dels interrogants que obre

Port Arthur és si la memòria és
capaç d’esborrar els traumes.
Què mou un ciutadà a intentar,
desobte,deposarfiatot?Perquè
una societat contemporània és
incapaç de predir la barbàrie co
mesa per undels seusmembres?
Les moltes respostes possibles
vandonarlloc,unavegadaquees
va filtrar a internet el contingut
de l’interrogatori, a totamenade
teoriesconspiradores.Peraixòel
document real es converteix en
múscul per a la ficció. El teatre
ens bufeteja per evidenciar que
la vida és feta, també, de caos i
perplexitat.c
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El Groc va aconseguir
evitar la caça de
les tropes liberals des
del 1841 fins al 1844

‘Port Arthur’ planteja
l’interrogant de
si lamemòria es
capaç d’esborrar
els traumes

Imatges que valenmilers de paraules
L’exposicióPacoElvira, vist i lle
git,dedicada a aquest fotoperio
dista que va ser memòria de la
transició, inscrita al programa
de BCNegra, es va inaugurar

ahiralabibliotecaJaumeFuster
de Barcelona. Comissariada per
JoaquimNoguero, lamostra re
ivindica la feina dels fotoperio
distes i es pregunta, per exem

ple, “per què sabem que va ser
XavierVinader el que va escriu
re uns reportatges sobre el ter
rorisme d’Estat contra ETA pe
ròoblidemqui va fer les fotos”.
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