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‘Històries sense fronteres’, dirigida per JoanMaria Gual, porta al teatre les vivències de l’oenagé

Metges sense fronteres i amb taules
JUSTO BARRANCO
Barcelona

Les vivències intenses, molt so-
vint doloroses, dels membres
d’una oenagé pugen des d’avui a
l’escenari. En aquest cas, experi-
ències reals de l’organització
Metges sense Fronteres. L’Espai
Francesca Bonnemaison de Bar-
celona acull des d’avui i fins di-
vendres, amb sessions de matí i
de tarda, Històries sense fronte-
res, un muntatge teatral que vol
explicar, conscienciar i debatre
però que no és amateur, sinó que
està realitzat i protagonitzat per
coneguts professionals de l’esce-
na catalana: el director és Joan
Maria Gual i els quatre protago-
nistes són els actors Mia Esteve,
Jordi Llordella, Jacob Torres i
Rosa Vila, que donen vida a l’es-
cenari, de vegades narrant-les i
de vegades interpretant-les, a
una selecció d’històries a què ha
donat forma el dramaturg Jordi
Coca.
El projecte s’estarà tres dies a

l’Espai Bonnemaison, però vol
tenir llarga vida i portar al gran
públic el debat sobre la solidari-
tat. Però no només això: tot i que
Coca ha concebut les històries
per a espectadors de tota mena,
la idea és incidir especialment en
els joves d’institut i de cicles for-
matius, que normalment estan
desconnectats del teatre, i apro-
fitar-hodepassadaper parlar del
mónde la cooperació i tornar-los
al món de les arts escèniques,
“que no es tracta només de veure
els tres porquets quan són pe-
tits”, diu somrient Anna Jarque,
la impulsora de tot el projecte.
Per això a les funcions d’aquests
dies passaran per la Bonnemai-
son uns 1.000 joves, tot i que el
gran públic també tindrà la pos-
sibilitat de veure l’obra diven-
dres en la funció de les quatre.
La feina de Jarque pivota des

de fa anys sobre tres potes: l’ac-
ció social, el món educatiu i les
arts escèniques. “Que tot es vagi
complementant, no posar eti-

que serveixen per fer-la viable
dramàticament, i he intentat que
fossin històries complementàri-
es”, explica. Històries que van
del Sudan al Congo, el Iemen o
l’Afganistan i en què hi ha guer-
res, milícies, dolor, homes que
han perdut la dona i els fills i en
què les dones, lamenta, “patei-
xenmaltractaments, violacions...
reben per tot arreu”. Entre els
casos que s’expliquenn’hi ha dos

en un lloc es veuen forçats a
abandonar-lo sabent que tot el
que han construït s’esfondrarà
tot just marxar. Entre les dures
històries hi ha fins i tot la d’una
doctora que no pot intervenir
una dona que està molt greu a
propd’ella atès quenoespot sor-
tir al carrer perquè hi ha toc de
queda i gent matant-se i ha de
donar instruccions per telèfon. I
tot fet escènicament amb tan sols
quatre caixes, com si fos una
obra de Peter Brook. Una de les
seves obres, The Iks, ha servit
d’inspiració per a la dramatúrgia
de Coca. I quan s’acaba l’obra,
debat amb els actors, un coope-
rant i el públic, per intercanviar
impressions sobre el que han
sentit amb el muntatge i apro-
fundir unamicamés en el tema.!
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Unmoment de l’obraHistòries sense fronteres, protagonitzada perMia Esteve, Jordi Llordella, Jacob Torres i Rosa Vila

Alejandro Sanz, Rubén Blades i VetustaMorla recorden el músic

RayHeredia, clàssicdepledret
ESTEBAN LINÉS
Barcelona

Quan va aparèixer al mercat el
disc Quien no corre, vuela, fa més
d’un quart de segle, no va passar
res. El firmava Ray Heredia, bri-
llant músic i multiinstrumentista
gitano que havia cofundat el grup
Ketama però que un cop publicat
el primer àlbum del grup va deci-
dirvolarsol.Hova fer:vapublicar
aquest disc i pocs mesos després
vamorir per sobredosi d’heroïna.
Ambelpasdelsanys,però,aquella
obraensolitarid’Herediavaesde-
venir unclàssic.
Passats26anysexactesd’aquell

enregistrament inicial, ara arriba
un ambiciós àlbum que recorda
l’obra i el creador, Por Ray Here-
dia,produïtpelmúsicTeoCardal-
da(GolpesBajos,Cómplices),que

ja ho va ser aleshores al costat de
Mario Pacheco. Aquest era el res-
ponsable del segell discogràfic
NuevosMedios, que el va editar i
que ara torna a fer-ho en compli-
citat amb la multinacional Uni-
versal, tot i que sense Pacheco,
quevamorir ja fauns anys.
“RayHeredia erauncul inquiet

i tot just fer aquell disc fundacio-
nal ambKetama, tot allò ja li que-
dava petit. Ell ho tenia claríssim i
vam gravar el seu disc en solitari
perquè tenia el material a punt”,
rememora Cardalda. “En Ray te-
niauncoeficientmusical especta-
cular, sabia el que volia i on volia
anar. Quan vam acabar de fer el
disc, només en Mario sabia que
allò seria una cosa gran, en Ray ja
estava pensant en les seves coses i
gires i jo tornava a estar per Gol-
pes Bajos, on tenia problemes

ambGermánCoppini, que emde-
ia queestavadescuidant el grup”.
A l’obra d’homenatge ara apa-

reguda Por Ray Heredia, “la filla
deMarioPacheco, laMaría,emva
donar carta blanca per fer el disc
que considerés, però des del pri-
mer moment vaig buscar Alejan-
droSanzperquèestàmolt involu-
cratdesdesempreambelflamenc
i la seva presència dona una di-
mensió especial al projecte.
Aquest disc vol ser com els
d’abans, molt cuidat, viu però
també imperfecte, perquè el que
comptaésquealfinalarribielsen-
timent”. La seva selecció final és
àmplia i heterogènia, barrejant
estils i gèneres, des de Vetusta
Morla iPabloLópez finsa l’addic-
tiva salsa de Rubén Blades i l’art
de Sanz, passant per Arcángel i
Pepe Habichuela, Diego Carras-

co, Tomasito, Navajita Plateá,
l’àmplia famíliaCarmona o els in-
superables Benavent, Di Geraldo
&Pardo.
Quan Ray Heredia va morir,

amb 28 anys, la seva filla Triana
nomésenteniados.Araéscantao-
rai tambéparticipaeneldisc, ipo-
sa el sentiment al tema Su pelo,
que gràcies a la tecnologia canta a

duoambell.TrianaHeredia reco-
neix que “tothomm’ho pregunta,
però no tinc records propis de la
sevamort. Comque era tan petita
nome’nvaig assabentar quan se’n
va anar per sempre... de fet, me’n
vaig assabentar quan tenia 10
anys. La meva mare em deia que
estava treballant i coses així. Val
més així”.!

denoiesmolt joves violades i que
han d’avortar enmoltmales con-
dicions. Volem explicar el pati-
ment d’aquest món més enllà de
la notícia”, destaca.
“La nostra idea a l’hora de fer

aquesta obra –continua Coca– és
que el que esmostra a la televisió
sobre aquests conflictes dura
uns segons, mentre que aquí el
desplegament sobre aquestes
històries dura una hora i vintmi-
nuts per acostar-nos a la deses-
peració d’aquesta gent, el pati-
ment, veure com n’és d’inútil i
desproporcionada la capacitat
de fer mal que tenim en relació
amb la capacitat de l’organitza-
ció per ajudar”. Una oenagé a la
qual fins i tot li bombardegen
hospitals i on elsmembres de ve-
gades després d’anys treballant
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Teo Cardalda i TrianaHeredia fotografiats ahir a Barcelona

quetes que separin”, explica, i
aquest projecte les reuneix totes.
Ja hi havia, explica, escoles de
Mallorca i de Saragossa que
adaptaven històries de Metges
sense Fronteres per a alumnes
de primària, i va pensar que seri-
en ideals per a edats posteriors,
especialment joves de 12 a 25
anys, molt desconnectats de les
arts escèniques, “que no són no-
més un acte lúdic i de lleure sinó
també una eina que et pot acom-
panyar sempre”, remarca.
I va reunir un equip en què el

veterà escriptor Jordi Coca ha
estat l’encarregat de seleccionar
i donar forma a les històries del
personal de l’oenagé. “He selec-
cionat les coses més significati-
ves de cada història, no n’hi ha
cap de completa, són fragments

Elmuntatge teatral
està realitzat i
protagonitzatper
conegutsprofessionals
de l’escenacatalana


