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Ella, pobre òrfena, feligresa devo
ta, assegura que l’ha tingut a dins.
Que l’ha nodrit perquè el seu amor
és immens, incommensurable.
Aquestes cosespassaven, l’Església
les investigava,despréssantificava,
o no. Som al 1915. Ell, cirurgià
brillant, creu que pot allargar la
vida dels malalts de cor desespe
rats, a qui podria donar més vida
amb el cor d’un altre ésser humà
traspassat. Comença l’aventura del
trasplantament de l’òrgan vital per
excel∙lència. Som als anys seixanta
del segle XX. Ella, professional de
la cultura en hores baixes, neces
sita explicarse i explicarnos el
perquè d’una curació miraculosa.
Trobar el relat de la salvació d’un
altre l’omple de vida. Som als nos
tres dies.
Tres històries que se’ns expli

quen en paral∙lel per arribar a una
conclusió, omés aviat per arribar a
una certesa: necessitem creure en
alguna cosa, estigui o no, aquesta
cosa,dinsd’allòquehemconvingut
dins dels paràmetres científics.
El profeta proposa una reflexió

sobre una temàtica de força actua
litat: al segleXXvamassistir aldar
rercapítold’uncombatsensequar
ter, entre la ciència i tot un conjunt
heterogeni de creences religioses.
Estavaendisputaencaral’hegemo
nia ideològica sobre la societat oc
cidental. Aquest any la magnífica
peçad’ArthurSchnitzler,Elprofes
sorBernhardi, ambposada enesce
na de Xavier Albertí i protagonis
me de Lluís Homar (TNC), reflec
tia la virulènciadel debat a laViena
de finals del segle XIX i comença
ments del XX: ¿calia destorbar una
moribunda en pau per tal d’admi
nistrarli la darrera confessió? El
pensament racional va haver de
lluitar de valent per imposar una
èticabasadaen la raócientífica.Pe
rò una vegada establerta la seva in
contestable hegemonia, el que cal
preguntarse és si el seu és un relat
útil a tots o no.

Enfrontarse al buit
D’ençà dels anys setanta del segle
XX la derrota de bona part de les
il∙lusions col∙lectives va menar a
unamena de recerca individual. El
darrer fotograma de Mad Men,
amb el seu protagonista Don Dra
per meditant enmig d’un paratge
natural de bellesa fascinant, re
sumeix què volia dir aquell mo
ment d’introspecció. L’allibera
ment d’un mateix per un mateix,
amb independència de la marxa
dels combats col∙lectius. Perquè
aquestes lluiteshavienmenat capa

grans insatisfaccions, i no tant per
lesderrotes, sinópelsbuits efectius
continguts en les petites victòries,
que aquestes sí, varen ser assolides
(benestar social, allargament de
l’esperança de vida, accés genera
litzat a la cultura, etcètera).
La Cristina s’enfrontava a una

mort quasi inevitable. Càncer en
estadi de metàstasi. La família va

dipositar ladarreraesperançaenel
tractament d’un hospital d’avant
guarda als Estats Units. De sobte,
va fugir per una inquietud irrefre
nable de saltarse la lògica científi
ca i mèdica, d’assajar alternatives
que no menessin el seu cos a un
combat desigual, amb conseqüèn
cies desfiguradores, destructores
cap a la pròpia persona. Va conèi
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xer algú en la seva fugida. Va co
mençarameditar,engrup,sola.Ies
va guarir.
LaCristinahadeixatunrastrede

dolor al seu darrere.Ha abandonat
el seus sense ni un mot de comiat.
La seva recerca individual s’ha ini
ciatambunarupturaradicalambel
seu entorn familiar. El seu germà
Tomàs la creia morta, ara retorna
sana, desprésde sis anys, però jano
volsaberresd’ella,vapatirmassala
seva fugida incomprensible en una
situació desesperada i ara tots els
llaços s’han refredat. Perònoper la
Clara, la companya d’en Tomàs.
Ella veu en l’exemplemiraculós de
Cristina matèria per a investigar.
Vol esbrinarquèhapassat ambella
aquestssisanys.Comhapogutgua
rirse sola un càncer en estat avan
çat sense cap tractament mèdic de
captipus.Vol traduir, siéspossible,
a un llenguatge intel∙ligible per a
tots, on la ciènciaéshegemònica, el
fenomenviscut perCristina.

Voluntat de reflexió
La Calòrica ha treballat sempre en
base a la parella JoanYago, drama
turg, i Israel Solà, director d’esce
na.Peròenaquestaocasióel text es
fruit del treball de tota la compa
nyia, Yago ha fet un pas enrere en
aquest projecte en concret. Ja vam
parlar d’aquesta companyia arran
de la temporadadeL’edittobulgaro
al teatreAlmeriael 2012,unapetita
joia amaradad’uncompromíspolí
tic inequívoc.Elprofetaestàescrita
tambédesde la voluntat de reflexi
onar sobre on dipositem la fe i per
què. A Solà i companyia els hamo
tivat constatar que continuemamb
la necessitat de creure, en alguna
cosa. Sigui una revelació divina el
1915, tipus laquevarenviureaFàti
ma els tres nens pastors, o bé un
guariment miraculós, o la creença
en les possibilitats humanes de
vèncer la mort, seguint el mite de
Frankenstein, que és al darrere del
progrés científic. No hi ha inclina
ció envers una tesi determinada,
però sí la formulaciód’unapregun
ta sobre “la historicitat de la veri
tat”. Allò que s’entén com a veritat
en unmoment històric determinat
és el fruit d’unes condicions de ve
ritat que poden variar segons els
condicionaments històrics. La Ca
lòrica hi reflexiona des de la ficció
del teatre. |
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Teatre La companyia LaCalòrica, ambun currículum interessant en pocmés d’un lustre, presenta una
nova obra per a reflexionar sobre un tema de permanent actualitat, el debat entre ciència i religió

Necessitem creure


