
26 ANYS DE LLUITA 
CONTRA LA INFÀMIA
L’Espai Lliure ens presenta Pietro Bartolo, el metge 
de Lampedusa que fa gairebé tres dècades que 
auxilia els immigrants i refugiats que arriben a l’illa 
italiana. Un Nobel de la solidaritat

/	 teatre  /

H
i ha obres que no només resulten opor-
tunes: són més que necessàries. Més 
enllà fins i tot del seu intrínsec valor 
artístic.
 Es compleix el termini de dos anys de 
l’acord de la Unió Europea sobre l’acolli-
da dels refugiats que arribaven a les cos-
tes de Grècia i Itàlia. Espanya tenia as-
signada una quota de 17.000 persones, 
de les quals amb prou feines n’ha cobert 
2.000. Clama al cel, que diu el tòpic. Com 
ho fa a l’Espai Lliure El metge de Lam-
pedusa, el monòleg de Xicu Masó sobre 
la figura del metge de la petita illa italia-
na –entre Tunísia i Sicília–, Pietro Bar-
tolo, ginecòleg d’especialitat. Fa 26 dels 
seus 61 anys que desenvolupa la seva 
feina, complint el jurament hipocràtic 

del seu ofici. Amb l’ètica i els valors tan 
propis de la tradició i la civilització eu-
ropees que avui els nostres governants 
han convertit en una pàgina lamenta-
blement arrugada del passat.
 Masó explica que va descobrir la fi-
gura de Bartolo en una entrevista en un 
diari. Allà, diu, ja va veure condensada 
tota la ràbia d’un home que guarda en 
un llapis digital tots els testimonis, totes 
les operacions de salvament, totes les 
tragèdies, que ha viscut durant aques-
tes tres dècades. I que no l’han fet de-
fallir mai. Perquè ell parla de noms, no 
de números.

LA LLEI DEL MAR

A partir de la seva autobiografia, Llàgri-
mes de sal, s’ha confeccionat un gran 
exercici de teatre documental al vol-
tant d’una persona (no pas un perso-
natge, com apunta Miquel Gorriz, el di-
rector) que es nega a ser un heroi. Es 
tracta d’algú que fa la seva feina i, a més, 
sota el mandat de la llei del mar, la que 
diu als pescadors que han d’auxiliar qui 
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PUNT PRODUCCIONS

	 A	penes	una	eficaç	ruptura	de	 la	
quarta	paret	i	la	direcció	de	Gorriz	dei-
xa	tot	el	pes	a	Masó.	L’actor	desplega	
un	exercici	nu,	que	sembla	senzill	pe-
rò	que	no	ho	és.	Es	treu	totes	les	capes	
interpretatives	i	la	seva	naturalitat	ens	
porta	de	la	mà	a	viatjar	fins	a	la	con-
sulta	de	Lampedusa.	També	ho	fem	a	
través	d’algunes	projeccions	–poques	
(gairebé	innecessàries)	amb	les	vícti-
mes–	i	del	record	del	documental	Fuo- 
coammare	(2016),	de	Gianfranco	Rosi,	
Os	d’Or	al	festival	de	Berlín.	El metge de 
Lampedusa també	mereix	un	altre	pre-
mi:	arribar	al	màxim	de	públic	possible.	
I	millor	com	més	jove	sigui.	—

pugui	morir	ofegat	al	mar.	Encara	que	
vagi	en	contra	de	modernes	lleis	absur-
des	i	inhumanes.
	 El	mèrit	d’El metge de Lampedusa 
està	en	el	seu	equilibri.	Aquest	monò-
leg	sobre	l’infame	drama	de	la	immi-
gració,	que	segueix	dia	rere	dia	al	Mare 
Mortum,	oscil·la	entre	la	imprescindi-
ble	apel·lació	a	la	nostra	consciència	i	
la	dimensió	humana.	Es	parla	tant	de	la	
màfia	dels	traficants,	de	la	inacció	oc-
cidental	i	dels	nens	que	arriben	a	les	
costes	després	d’una	travessia	infernal	
com	de	la	vida	més	personal	del	met-
ge.	És	la	solució	per	donar	més	vol	a	una	
proposta	que	fuig	de	l’artifici.

jcsorribes@elperiodico.com /  José Carlos Sorribes

El+
La clarivident naturalitat 
amb què s’aborda el 
drama dels refugiats. 
Un teatre més que 
necessari.

El-
La sensació que ens 
quedem amb ganes de 
saber una mica més d’una 
història commovedora.
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