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Roger Bernat porta al Mercat de les Flors les xerrades gravades
per la policia entre tres dones de Ceuta i els seus marits de l’EI

Al telèfonambel
meumarit gihadista

JUSTO BARRANCO

Barcelona

R
oger Bernat torna
a la càrrega. Amb
polèmica inclosa.
Després de
representar-lo a

Ancona, a Itàlia, alguns teatres
han ajornat ara per ara les fun-
cions de No se registran con-
versaciones de interés, el mun-
tatge teatral que presenta en-
tre avui i dissabte al Mercat de
les Flors, dins del festival Grec.
Unmuntatge 100% Roger Ber-
nat en què el públic és un par-
ticipant actiu: quan entri a la
sala se li repartiran uns
auriculars en els quals pot triar
en cada moment entre tres ca-
nals de so diferent, de manera
que cap espectador no veurà
–sentirà– exactament lamatei-
xa obra.
Un muntatge en què el tema

estrella és l’EI, l’Estat Islàmic,
perquè de fet les dues actrius i
una poeta que pugen a l’escena
transmetran les converses te-
lefòniques gravades per la po-
licia espanyola durant un any a
tres dones de Ceuta, els marits
de les quals van morir a la ter-
rible guerra de Síria.
Bernat (Barcelona, 1968) ex-

plica que va descobrir les con-
verses llegint-ne quatre rèpli-
ques en un diari. Estirant el fil,
va aconseguir el sumari del
cas... de 14.000 pàgines, encara
que nomésmil eren de les con-
verses de les dones amb els
seus marits gihadistes; també
n’hi havia amb amigues, ger-
manes, cunyades... Unes xerra-
des telefòniques que arren-
quen quan ells ja han marxat a
combatre a Síria i que canvien
radicalment al cap d’un mes,
quanels tres homes se suïciden

allà i la vida d’elles canvia pro-
fundament.
Dones joves que no treballen

i tenen fills, que ignoren el que
faran els seus marits –excepte
una, que l’anima fins i tot, però
a l’hora de la veritat té por que
ho faci– i que tenen converses
amoroses amb ells “amb tots
els ets i uts que poden ser de
culebrot però són interessants,
comho és sentir dues persones
que no coneixes dir-se que
s’estimen”. Dones que es con-
verteixen alhora en esposes de
màrtirs i en confidents de la
policia, que fa que contactin
amb els contactes dels seus
marits per identificar-los, al-
gun dels quals puja el to i diu
que ja té ganes de veure-la sen-
se vel.
Una dona, fins i tot, recorda

Bernat, li diu a l’altra al cap de
tresmesos de lamort delmarit:
“Soc famosa, saps? La gent al
carrer ve a saludar-me, em diu
coses”. “Ja no són dones cor-
rents, tenen una història per
explicar. I els passa el que ens
passa a tots, que actuemsegons
el rol que socialment ens impo-
sen”, raona el director, que ex-
plica que van intentar contac-
tar-hi, però no han volgut par-
lar amb la seva companyia.
I com que li sembla “difícil i

èticament qüestionable posar-
se a la pell d’una persona viva
en escena”, i comqued’elles no

en coneixen res més que
aquestes converses, les abor-
den en escena des de tres pers-
pectives diferents: “Una de les
actrius es fica en el seu perso-
natge, però la poeta només lle-
geix les escoltes transcrites, i la
segona actriu reprodueix com
un lloro la veu que sent als seus
auriculars. No hi ha res més
d’elles que el que van dir”.
Però sí que hi ha altres coses,

que han causat la polèmica: hi
ha diferentsmaterials històrics
sobre lluita armada i dones víc-
times de situacions inespera-
des. Hi ha vídeos propagandís-
tics de l’Estat Islàmic per co-
mençar “formalment molt rics
i interessants de veure”, diu
Bernat. “Els posem en compa-
ració amb imatges de La bata-
lla de Argel, de Gillo Pontecor-
vo, contraposem la lluita isla-
mista feixista de l’EI amb una
guerra d’alliberament, d’es-
querres com la d’Algèria.
M’agafo a la idea de Walter
Benjamin que tot aixecament
feixista ve d’una revolució ab-
sent, fallida, i que el de l’EI iAl-
gèria ve de la mateixa situació
de colonialisme en dues èpo-
ques diferents.
Algú a Itàlia ha dit que donà-

vem suport a l’Estat Islàmic. Jo
crec que un teatre és l’únic lloc
on podem pensar l’impensa-
ble”, assenyala Bernat, i diu
que, com Trump als Estats
Units, l’EI parteix d’una gent
que sent una injustícia social
cap a la seva classe i que s’allis-
ta a una ideologia de fàcil con-
sum. I, si mirem Trump, l’EI o
els grups d’ultradreta que apa-
reixen a Europa des de la posi-
ció evangèlica d’‘això és el mal
i ens n’hemd’allunyar’, deixem
en mal lloc la nostra capacitat
d’anàlisi”, conclou.!
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Elmuntatge recala entre avui i dissabte alMercat de les Flors dins del festival Grec

Alguns teatres
han ajornat a Itàlia
les funcions
de l’obra del
creador català

El futur
serà millor
si obrim la
nostra energia.

endesa.com

Cada dia sentim la necessitat

d§obrir-nos i relacionar-nos amb els

altres. Això és el que ens permet avançar.

Per això hem canviat la nostra forma

de fer les coses, basant-nos en la

innovació i l§intercanvi, les idees i el

progrés. Benvinguts a una era en la

qual, si tots obrim la nostra energia,

podrem crear un futur millor.


