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LABOINA PRODUCCIONS I FÉLIX HERZOG ADOPTEN UN AIRE TRÀGIC PER PARLAR SOBRE COM ELS

CONFLICTES BÈL·LICS FRATRICIDES SEMPRE SEUEN A TAULA PER AMARGAR TOTS ELS ÀPATS

La guerra interminable

Tot va començar amb Cloaca,
una popular comèdia dramà-
tica al voltant de l’amistat i el
desencís. I va continuar amb
La peixera, una peça de Toni
Cabré que s’endinsava en les
misèries del món laboral per
preguntar-se fins on podem
arribar per conservar un lloc
de treball. De vegades, entre
els amics o entre els companys
de feina, es poden desencade-
nar petites guerres que deixen
alguna víctima. Però, a l’hora
d’abordar el seu tercer espec-
tacle –dirigit també com en
les anteriors ocasions per Ós-
carMolina–, la companyia La-
boina Prduccions ha decidit
ficar-se de ple en una guerra
de les de debò. I ho fa prenent
com a punt de partida una d’a-
questes guerres fratricides
que, com s’acostuma a dir, són

les pitjors de totes, perquè són
les que toquen a tothommés
de prop i les que deixen seqüe-
les de més llarga durada per
raons evidents: una cosa és
projectar l’odi i l’atac a un ene-
mic llunyà que teòricament
nomanté vincles amb tu i una
altra enfrontar-te a qui ha
crescut al teu costat, ha estat
el teu amic o forma part de la
teva mateixa família.

Podem tenir la festa en pau?
Val a dir que, a l’hora de po-
sar-se a escriure el text, el
també actor Félix Herzog ha
optat per situar-lo en el con-
text d’una guerra indefinida
en un indret també indefi-
nit. Però, alhora, l’autor re-
coneix que l’avi i els germans
de la seva obra s’inspiren cla-
rament en la pròpia història
familiar; la història –d’al-

tra banda, ben comuna– de
dos germans (els seus besa-
vis) que abans de l’esclat de
la nostra guerra civil s’havi-
en posicionat en bàndols di-
ferents –l’un era comunista
i l’altre falangista–, mentre
la mare de tots dos intentava
desesperadament que la llar
que tots tres compartien no
es convertís en un camp de
batalla. Això, sense oblidar-
se tampoc de la guerra amb
constants armisticis plens
d’amor que el mateix Herzog
va mantenir durant anys amb
la pròpia germana; i també
aquesta mena de guerres són
ben comunes.

R. OLIVER

Que la guerra no s’acaba mai
encara que pel camí es va-
gin acabant guerres concre-
tes que donen pas tot seguit
a altres guerres concretes, és
quelcom que ens recordava fa
poc al Festival Temporada
Alta el Peter Brook de Bat-
tlefield: val més fer-s’hi a la
idea, per molt tràgic que soni.
I precisament, i com fa tam-
bé sempre Wajdi Mouawad,
Herzog ha optat per donar a
la seva obra un tractament de
tragèdia clàssica, convençut
que aquesta és la millor ma-
nera d’abordar com la capaci-
tat autodestructiva de la hu-
manitat perviu a través de les
èpoques. Sens dubte, la tensió
màxima que es respira dins
la casa en ruïnes on trobem
aquests germans separats de
vegades per grans abismes i
aquest avi mig alcoholitzat,
ens remetrà a una gran quan-
titat de conflictes passats o a
d’altres de tan presents que
els tenim a tocar.
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Un avi i un nét, entre ruïnes d’accions bèl·liques. FOTO: JOFRE BLESA
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Clara Segura, una fotògrafa de guerra addicta a la feina. FOTO: FELIPE MENA

Molta atenció: ja queden pocs
dies (fins al 15/1) per gaudir
d’aquest excel·lent espectacle,
un dels millors del que va de
temporada. Que, d’altra banda,
és també per la seva temàtica un
d’aquells espectacles que convi-
den a mantenir un intens de-
bat un cop acabada la funció,
perquè, com ja sabeu, l’obra
gira al voltant d’una parella de
reporters (ella mitjançant les
seves fotografies d’impacte i
ell mitjançant els seus articles
escrits) que ha fet dels escena-
ris bèl·lics el seu lloc de treball.
I també estimularà el debat
l’exposició que La Villarroel ha
muntat al seu vestíbul, perquè
les imatges de Guillermo Cerve-
ra recollides a ‘Bye Bye Kabul’
ens conviden a pensar en la ter-
rible paradoxa que pot conte-
nir una fotografia aparentment
innòcua: la imatge festiva d’un
grapat d’homes remullant-se

en una piscina de Kabul canvia
radicalment de significat quan
saps que en aquesta mateixa
piscina, llavors buida d’aigua,
els talibans hi llançaven les do-
nes acusades d’adulteri; ben a
prop, en tenien una altra de re-
servada per llançar-hi els gais.

I això, ho veus ètic?
També pot semblar una para-
doxa que es debati sobre els
dilemes ètics que poden as-
saltar, o no, una fotògrafa de
guerra com ara la Sarah d’a-
questa peça mentre prens una
copa post funció. Però és que

aquesta mena de paradoxes
són ben presents al llarg d’un
text escrit per Donald Margu-
lies amb la sagacitat pròpia de
qui està acostumat a estrenar
als escenaris de Broadway i co-
neix molt bé el públic al qual
s’està adreçant, i amb la intel-
ligència teatral de qui sap que
no està fent pas aquella mena
de teatre de tesi en què la idea
s’imposa a tota la resta. Ben
al contrari: el que Margulies fa
és un teatre que es sosté en la
solidesa amb què estan cons-
truïts els seus personatges. Les
idees que defensen aquests
personatges, de vegades des
de les pròpies paradoxes, en-
tren sovint en col·lisió i gene-
ren la seva dosi de conflicte.
Però Margulies se n’està molt
de decantar-se clarament cap
a un o l’altre; en aquest sentit,
resulta remarcable la manera
com el personatge de la Mandy
–la tendra superficialitat de la
qual sembla destinada a ser
contemplada per l’espectador

amb mirada burleta– acaba
agafant una estimulant entitat.
Margulies té molt clar alhora
que està fent també una obra
en la qual el pes emocional re-
caurà en la crisi en què es veu
submergida la parella prota-
gonista, igual com té molt clar
que la dosificació de moments
de comèdia dins la situació dra-
màtica resulta imprescindible. I
tot això ho ha sabut interpretar
perfectament Julio Manrique
mitjançant un muntatge que
calcula al mil·límetre el temps
que requereix cada escena i ca-
da moment de transició entre
el punt relaxat i aquell en què
tot es comença a tensar. Quel-
com del tot perceptible també
en el magnífic treball del seu
quartet protagonista; comen-
çant per una Clara Segura tan
immensa com de costum, tots
saben transmetre a la perfecció
de quina manera les paradoxes
vitals resulten més colpidores
que les simples tesis.
La Villaroel
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LA CRÍTICA PER RAMON OLIVER


