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'No hi ha bosc a Sarajevo', a la Sala Atrium. © Laura Tamayo

Voltatge perillós

Si l'obra escrita i dirigida per la Begoña Moral entra a sac, ja des de la primera escena del ball
balcànic i boig, és perquè pretén atrapar el públic en una xarxa d'emocions fosques, saturar
l'espectador i mantenir-lo en xoc al llarg de l'obra. A algú li semblarà que és demanar massa, i és
cert que sembla un atreviment molt gran, però l'ambició de la proposta depassa la ingenuïtat de la
mateixa, i això la fa lloable. Hi ha l'objectiu d'acostar-se a la vivència de "la guerra", amb escenes i
capítols lligats a Sarajevo i Srebrenica , no com a relat o argument lineal sinó amb un tapís
esguerrat de sensacions a partir de personatges i històries creuades, amb pedaços d'un teatre de
la crueltat, d'un collage d'escenes molt físiques i volgudament bordes, on simultanegen
l'expressionisme amb el document, cabaret amb intimitat, dansa i crònica, els fragments
marcadament literaris amb les cançons dites o cantades.

La companyia parla de la "poètica de la fragmentació" per mostrar la guerra com un temps i un lloc
en suspens, i cita referents com Sidi Larbi o The NeedCompany pel que fa al joc de codis
interpretatius. Afegiríem que s'hi detecta un Brecht desbocat, que s'esberla i tremola en
enfrontar-se i colpejar la quarta paret. Aquesta tensió, aquesta angoixa és detectable i comuna en
altres propostes enèrgiques contemporànies, ja assentades, com les del porteño Ricardo Bartís , i
en els moments més aconseguits s'arriba a fregar un patiment que pot remetre al Butoh . A més, la
pulsió de l'espectacle sembla molt "barcelonina", doncs té un fons de reivindicació tan justa com
també explícita i tòpica. Barcelonina també ho és pel que fa al resultat performatiu de la proposta,
una mescla concentrada i d'alta graduació que es refereix sense complexos als cabarets del
Rigola més eixelebrat, el Bieito menys comfortable i, tirant enrere, les escenes més híbrides i
nervioses d'un Castorf o d'un Ostermeier , dels que aquells dos van beure amb set fins
emborratxar-se.

L'atreviment es porta fins al final amb la cohabitació dels registres (i graus diversos d'estilització,
distorsió, codificació interpretativa), amb la presència contínua de tot l'elenc i, quan la saturació és
també audiovisual, amb imatges afegides que a voltes són precises, precioses i necessàries (els
rostres deformats i engrandits dels entrevistats, com malsons o records distorsionats) i en altres
ocasions no tant.

Trauma

Dit tot això: és més aviat inusual a la cartellera, i la gosadia del muntatge és del tot reivindicable.
En primer lloc, escollir la guerra, la culpa, el dolor com a temes en majúscules, i apropiar-se d'un
esdeveniment i convertir-lo en un "trauma" en el sentit freudià de la recodificació del fet passat. Als
antípodes del Teatre de l'Oprimit de Boal , aquí es fa emergir una història coneguda però no
viscuda (invivible, de fet), i per fer-ho amb un nou llenguatge la tria estètica és fonamental. Segon:
en aquesta etapa teatral de revifada i monopoli del teatre de text, el llenguatge que despleguen els
de Paradiso 99 per mostrar algunes facetes del trauma de la guerra és, precisament, aquell que
ateny sobretot el cos i el gest. I tercer: la guerra, la culpa i el dolor encarnats no abandonen
l'escenari ni un sol moment, com tampoc no apareix o desapareix intermitentment aquesta nàusea,
les cançons malaltisses, el moviment visceral. La intensitat va de principi a fi, la demanda a
l'espectador és màxima, algunes escenes deambulen perillosament al límit de la reiteració, la



monotonia o l'estetització de l'irrepresentable. Són els perills d'un plantejament que és un camp de
mines. Però el triple atreviment és valent, i omple de valor i contingut un espectacle desafiant, a la
contra, no apte per a tots els públics.


