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CRÍT ICA DE TEATRE

FerranMadico dirigeix al Lliure ‘En veu baixa’, la trobada entre víctima i botxí després del terror a Irlanda del Nord

Quèpassaamblaviolènciaquans’acaba?

JUSTO BARRANCO

Barcelona

Què passa amb la violèn
cia, amb el terrorisme,
quan s’acaba? Què fa la
societat amb les vícti
mes una vegada cessa el

terror? I què fa amb els victimaris
(la paraula triada per denominar
més suaument els botxins, els ter
roristes, i feraixípossible larecon
ciliació)? I què cal fer per no repe
tir l’eternciclede laviolència?Són
algunesdelespreguntesalesquals
s’enfrontadesd’aquestanitalTea
treLliuredeMontjuïclapremiada
obra En veu baixa, del nordirlan
dèsOwenMcCafferty,quearribaa
BarcelonadirigidaperFerranMa
dico –que debuta al Lliure– i pro
tagonitzadaperFrancescGarrido,
ÒscarRabadaniXiscoSegura,que
donenvidaaunavíctimadelterro
rismeaIrlandadelNord, aunbot
xí i a un cambrer immigrant polo

nèsqueassisteixaunatrobadadu
ra i emocionant.
En un espai inspirat en un pub

real on hi va haver atemptats, un
pub amb grafitis, símbol d’una
època,estrobenFrancescGarrido,
quedónavidaaenJimmy,nascut i
crescutalapartcatòlicadeBelfast,
i l’Ian, (Òscar Rabadan), que és el
protestant.Vancréixeralsanysse
tanta, els més violents i difícils, i
tots dos són de famílies molt hu
mils, amb pares decents, treballa
dors. I es van veure immersos en
l’espiral de violència política, van
estaralmiginingúnose’nvapreo
cupar, eren carn de canó, podrien
haverformatpartd’unbàndolode
l’altre indistintament.
I lasevatrobadatranscorreel28

demaigdel2009enunpubdeBel
fast,eldiaquees jugaelpartitclas
sificatoriperalcampionatdelmón
entre Irlanda del Nord i Polònia.
La ciutat és plena d’aficionats po
lonesos que han anat a veure el

partit, molts sense entrada, dispo
sats amuntarunabatalla campal a
la ciutat. I els nordirlandesos els
buscaran. Hi ha incendis, cremen
pubs i la policia ocupa la ciutat. I
just aquell dia de violència han
quedat l’Ian i en Jimmyenunpub
perparlardelquevapassar.Arate
nen 52 anys, i tenien només
16 quaneldestíelsvacaureasobre
i elsva fermiques.
“La peça em va atreure molt”,

explica Madico. “Buscava textos
que poguessin parlar del tema pel
que ha passat aquí al voltant del
PaísBasc, laviolènciaquehemvis
cut. I molts eren textos documen

tals, poc dramàtics. Aquest és un
textrodóquenotocanomésunte
ma, sinómolts, entrant ambel bis
turí.Els toca, reflexionaisalta, iai
xò representa una dificultat per
posarho en escena. Què passa
amb la violència una vegada s’ha
acabat. Com afronta la societat el
futur sense revisar el passat. I si es
revisaelpassat,compodemafron
tar el present i construir el futur
ancorats encara en aquesta revi
sió. És una mirada sobre el terro
rismeméslúcidaimenysafectada.
L’obraparlasobrelaviolènciaensi
mateixa, sobre la immigració i
tambésobre lademocràcia, entesa
comaallòquehemsabuttrobarde
lamillormanera, basada a parlar i
escoltar, iquesinohofemcadadia
éspossibleque torni a aparèixer la
violència”.
De fet, conclou, la funciópropo

sa que al públic li passi el mateix
que al cambrer, que primer és
espectador i després comença a
ferse preguntes. “Moltes vegades
opinem i ja està, no escoltem, que
és la manera de poder reflexionar
i,així, intentarconviure.Novolem
escoltar perquè si escoltem tenim
part de la responsabilitat i s’ha de
ser valent per acceptarla. L’obra
parla del diàleg i sobretot de l’es
colta. Que dues persones després
d’unfetcomelqueelshatrencat la
vida facinaquestpasparlade ladi
mensióenormedelahumanitat”.!
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Francesc Garrido i Òscar Rabadan en una escena d’En veu baixa al Lliure deMontjuïc

Entre víctimes i botxins
!Madicoexplicaquepera
l’obravananaraparlaramb
víctimes i tambéambuna
psicòlogaexpertaenvíctimes
del terrorisme,MargaLalan
de,queelshaassessorat iaqui
liva interessar l’obraperquè
reflecteixcomlaviolència
absorbeixels joves. Comels
terroristeselsagafenperals
atemptats, siguiaParísoa
l’Iraq. I subratllaque l’obra
deMcCaffertymostracomel
ciclede laviolènciaesrepro
dueix. “Laviolènciaes trans
met i la solucióéssempre
parlarne, sinoperdomesti
carla, síper ferlaevident”.
Tot iqueparlarésdifícil: re
cordaqueaquíhivahaveruna
políticaperquèels terroristes

d’ETAestrobessinambvícti
mes iquequanvaarribarelPP
esvaaturar.Amés, ladificul
tatpersonalde la trobadaés
enorme: lavíctimasemblaque
traeixi lesaltresvíctimes, i el
terrorista, el seuclan. “Els
protagonistessóndosherois
contemporanisquedecidei
xenafrontarel seudestí”,diu
Madico.Amés, recordaque
entrevíctima ibotxíhiha
dependència. “Siestàsempre
sonatenel somnid’unaltre,
estàs fotut.Les trobades faci
liten lapossibilitatnoderedi
mirel fet,queestà fet, sinóde
poder incorporarloa lanar
racióvitaldecadascú.És la
necessitatdepoderalliberar
se iconnectaramblavida”.

El pub on transcorre
l’acció, ple de grafitis,
està inspirat en un
de real que va patir
un atemptat

Meri o la guapaofesa
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JOAN-ANTON BENACH

La darrera obra de Neil Labute
(Detroit, 1973) que s’havia vist a
Barcelona abans de Pretty, que

s’acaba d’estrenar a La Villarroel,
vaserLaformadelescoses,elfebrer
de 2008, que posava en escena un
seguit de problemes que afectaven
una doble parella, talment com a
Pretty. I tantenl’unacomenl’altra,
elsmiralls hi jugarienunpaper im
portant. Bo i generós, Googlem’ha
recordat que enel programademà
deLa forma de les coses, el director
Julio Manrique escrigué: “Els mi
ralls poden arribar a ser terrible
ment dolorosos” i, ves per on, vuit
anys després, en el programa de

Pretty la directoraMarilia Samper
escriu:“Desdelprincipidelstemps
jaenspreocupavasentirnosbells, i
llavors un desgraciat va inventar
elsmiralls i va aconseguir així des
trossar les nostres vides per sem
pre”.
La idea,dubtosamentenginyosa,

vedelmateixLabute,queenunpa
rell d’ocasions fa que l’Edu (Pau
Roca) maleeixi l’inventor dels mi
ralls ja que, a causa d’aquests, s’ha
vist embolicat en una disputa sag
nant amb laMeri (Sara Espígul), la
sevainflamableparella.Unmaldia,
a l’Edu, incaut, se li escapa que la
Meri té una cara “normal”, i la noia
li exigeix una explicació convin
cent sobre què volia dir “normal”,

quanelmirall liconfirmaunabelle
sa inequívoca. De la disputa, agra i
violenta,sen’assabental’amicToni
(JoanCarreras), cínic i tarambana,
i la seva parellaCarla (MarionaRi
bas), unadona segura dels seus en
cants.
La conversa que es descabdella

entre els quatrepersonatges gira al
voltant de com s’han de concebre
lesrelacionsheterosexuals idelpa
perclauqueel físichi juga, volento
novolentadmetreho.Labuteesva
decantarperuntipusdeconfronta
cions clarament frívoles, suscepti
bles d’articular una comèdia que
garantís la rialladacadadues, treso
quatre intervencions. L’encert que
oferia l’opció comercial de Pretty

va fer que fos acollida amb els bra
çosobertspelsfactòtumsdeBroad
way, on Labute era programat per
primeravegada.
Queda clar, doncs, que per riure,

per veure el treball de quatremag
nífics intèrprets, molt ben dirigits
per Marilia Samper, Pretty es pre
sentacomunentretenimentcome
diogràfic de qualitat. La qual cosa
nosignifica,ésclar,queenl’univers
teatral de l’autor no s’hagi de valo
rarambmésbonanotaExcés(TNC,
2003), Zona Zero (id), Gorda (Vi
llarroel,2006)i l’esmentadaLafor
madelescoses(EspaiLliure,2008),
títols, tots aquests, de quan el cog
nom del dramaturg estava partit
perunaBmajúscula:LaBute.!


