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Diem que alguna cosa és humana quan en comprenem la imperfecció, la feblesa. Per inhumà, i en
absència d'humanitat, entenem quelcom cruel, mancat d'empatia. La nostra humanitat resideix en
aquesta complexitat emocional que ens permet diferenciar ambdues naturaleses. Per això, i com
deia Antígona, no som fets per compartir l'odi, sinó l'amor. Malgrat haver-nos entestat a fer-la, no
som animals de guerra, no tolerem la violència. I quan aquesta violència és institucional, al rebuig
d'allò incòmode s'hi afegeix la dificultat d'assumir la inhumanitat de qui la practica i la profunda
humanitat de qui la pateix. Amb la finalitat de fer visible aquesta xacra que impossibilita la
construcció d'una societat plenament democràtica, Lali Álvarez ha cartografiat els horrors que
s'amaguen a les clavegueres policials i la deslegitimació del relat dels dissidents d'aquestes
formes d'injustícia. Un testimoni rabiosament vigent i més necessari que mai en el context
sociopolític que estem vivint aquests dies, que podreu veure fins el 23 de desembre a l'Antic
Teatre.

'Barcelona (contra la paret)' farà temporada a l'Antic Teatre fins el 23 de desembre

A Barcelona (contra la paret) la companyia LA PùBLICA es posa de nou al servei del públic i pren
de base documental casos com el de Mariana Huidobro o Rodrigo Lanza, del cas 4F, per teixir un
relat col·lectiu que qüestiona la bona praxi de les detencions policials, els procediments judicials i
els centres penitenciaris. En una ciutat com Barcelona, que en la seva Carta Municipal es defineix
com a "bressol de cultures [...] exemple en la defensa dels drets humans i dels pobles", el racisme
implícit i explícit i la vexació dels drets fonamentals que denuncien els diferents testimonis,
qüestionen el relat oficial i assenyalen una realitat que es silencia sota l'emblema del progrés en
l'era globalitzada. Darrera l'aparença d'una festa, Sònia Espinosa, David Teixidó i Clara Garcés
conviden al públic a formar part d'una trobada d'amics per compartir vivències i intercanviar
reflexions sobre com acarar un estat policial que utilitza la por i l'horror per controlar la dissidència
política. Quina raó de ser té un règim d'aïllament i quina relació va tenir amb el suïcidi de Patrícia
Heras, que es va manllevar la vida després d'estar-hi reclosa? Quins objectius ocults dirigeixen el
control mediàtic que va sostenir la manipulació policial dels casos de Patrícia Heras o Rodrigo
Lanza?

Amb un muntatge que subverteix la distància entre equip artístic i espectadors, Álvarez ens
convida a mirar cara a cara a aquesta realitat però vehiculant, a consciència, una xarxa de
complicitats entre el públic i els diferents personatges que alleugera la impotència i la ràbia,
articulant la transmissió artística com una eina per teixir noves sensibilitats i poder afrontar, gràcies
al confort del col·lectiu, una realitat indigne per qualsevol societat que s'autoanomeni humana.

David Teixidó, Sònia Espinosa i Clara Garcés protagonitzen el nou muntatge de Lali Álvarez

La banda sonora del darrer muntatge d'Álvarez, Ragazzo, repetia aquesta frase de Banda
Bassotti: "La lluna és vermella, vermella de violència; hem de plorar els somnis per entendre que
l'única justícia és burgesa i s'ha d'anular". Ens parlava d'abraçar i compartir el dol per poder
entendre la barbàrie que pot arribar a acreditar l'ésser humà. De la mateixa manera que els
poemes de Patrícia Heras, l'amor vital d'una anarquista del Besòs i les tortures descrites per Lanza
confegeixen un nou sentit en l'espai i temps de la representació teatral. Una miscel·lània del dolor
que troba en la dansa, la veritat emocional i la transgressió del format teatral, l'espurna de vida
que la permet acarar. Perquè, tot i la por, som humans, sentim. I sentir l'abraçada física i tangible
que regala Garcés abans d'enfilar-se a l'abisme de la desesperació, reafirma la vida que



s'esquerda amb la violència, si no és viscuda col·lectivament.

El teatre com espai de reflexió política

El plantejament escènic ideat per LAPùBLICA situa el públic com a espectador apoderat, no
només en el seu rol actiu dins del muntatge, sinó en la descoberta de xifres, reflexions i testimonis
del context sociopolític que se li ofereix. Per aconseguir teixir un relat veraç, la companyia va
seguir un procés de creació extens, barrejant el testimoniatge directe amb el marc teòric
d'informes com els del Centre per a la Defensa dels Drets Humans, IRIDIA, o els de la
Coordinadora per la Prevenció i Denúncia de la Tortura (CPDT). La realitat que denuncien
aquestes organitzacions és devastadora. El darrer informe de la CPDT alertava que, l'any 2016,
259 persones havien estat afectades per casos de tortura institucional i 34 havien mort sota la
custòdia de l'Estat. Les xifres són vinculants, però és en posar-hi nom que desperten la nostra
empatia. Per aquest motiu, en parlar de Roger Español, el noi que va perdre un ull a causa d'una
bala de goma l'1-O, és inevitable reviure aquella jornada i comprendre la naturalesa
interconnectada de tots els casos que hi són exposats. En tots ells, la violència estatal s'utilitza per
controlar la dissidència politicosocial. I, en tots els casos, hi ha una clara impunitat judicial que
legitima aquesta estratègia de control per garantir l'estabilitat democràtica.

LAPùBLICA treu a la llum el que s'amaga sota la catifa de la democràcia i colpeja la raó d'estat
des d'un acte de violència com el que descrivia Pedrolo; vindiquen llibertat col·lectiva sense cap
vessament de sang, la veu de los nadies a cop de teatre.

Los nadies: los hijos de nadie, los dueños de nada.

Los nadies: los ningunos, los ninguneados.

Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata.

'Los nadies', Eduardo Galeano (1940)
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