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El jardí, una obra inèdita de 
Lluïsa Cunillé (Badalona, 1961) 
que s’estrena aquest dimecres, 
és el primer de tres espectacles 
escenificats inclosos en un cicle 
sobre l’autora a la Sala Beckett. 
Dirigida per Albert Arribas i in-
terpretada per Màrcia Cisteró i 
Antònia Jaume, El jardí parla de 
la superació del pessimisme de 
la societat moderna a través 
d’una història de retrobament 
de dues dones després de la 
misteriosa desaparició d’una 
d’elles. «És una comèdia de 
funcionaris», resumeix el di-
rector. El cicle pretén aprofundir 
en el pensament de Cunillé i 
trobar noves maneres de veure 
l’obra d’aquesta dramaturga 

que va guanyar el 2010 el  
Premi Nacional de Literatura 
Dramàtica. El cicle arriba a la 
Beckett comissariat per Adriana 
Nicolau i Josep-Anton Fernán-
dez, del Departament de Litera-
tura i Teatre de la Universitat 
Oberta de Catalunya.. «Per als 
que ens dediquem a la literatu-
ra, l’obra de Cunillé és alhora un 
estímul i un desafiament», diu 
Nicolau. El dia 19 es muntarà Els 
subornats, un encàrrec fet a l’au-
tora per la companyia La Ruta 
40, dirigit per Lourdes Barba, 
que aborda la qüestió de la res-
ponsabilitat individual on el 
teatre dialoga amb el cine. L’úl-
tima peça que pujarà a escena és 
Piedra y encrucijada, de Paco 
Zarzoso, creació de la Compa-
nyia Hongaresa de Teatre, de la 
qual Cunillé és fundadora. n

La Beckett  
obre avui amb 
‘El jardí’ un 
cicle dedicat a 
Lluïsa Cunillé
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Entre 25.000 i 50.000 dones van 
ser violades durant la guerra que 
va acabar amb l’antiga Iugoslàvia 
en els Acords de Dayton firmats el 
1995. Cent mil morts, crisi huma-
nitària, aniquilament ètnic, famí-
lies separades i centenars de milers 
de desplaçats van generar un con-
flicte on la violació es va utilitzar 
com a arma de guerra per sembrar 
la por i facilitar la neteja ètnica. 

Avui, un quart de segle després 
de firmar-se la pau, les víctimes 
d’aquelles atrocitats prenen la 
paraula a través d’un documental 
que ahir a la nit va emetre el pro-
grama Sense ficció, de TV-3, una 
exposició de fotos d’Oriol Casa-
novas a l’antiga presó Model i 
l’obra teatral Encara hi ha algú al 
bosc, que a partir d’aquest dijous i 
fins al 7 de febrer recala a la Sala 
Petita del TNC. Es tracta d’un 
muntatge dirigit per Joan Arqué, 
membre del col·lectiu Cultura i 
Conflicte, impulsor d’aquest pro-
jecte amb un mateix subjecte i tres 

formats diferents. L’obra, molt 
coral, es basa en una sèrie d’en-
trevistes realitzades a dones vícti-
mes d’abusos sexuals i a fills nas-
cuts d’aquella barbàrie, entre 
d’altres. «Necessiten ser escolta-
des, no volen venjança, volen que 
es faci justícia», explica Anna Ma-
ria Ricart, periodista de Catalunya 
Ràdio reconvertida en dramatur-
ga, encarregada de donar forma 
teatral a la història. Ella va viatjar 
al costat de l’equip del projecte a 
Bòsnia i Hercegovina per entre-
vistar els protagonistes d’aquesta 
autoficció protagonitzada per ac-
tors i músics com Ariadna Gil, 
Montse Esteve, Judit Farrés, Erol 
Ileri, Òscar Muñoz, Pep Pascual i 
Magda Puig. «Aquesta obra és 
com una bufetada. Et fa pensar 
que això continua passant i et fa 
reflexionar sobre com ho vivim i 
què fem respecte a això». 

El seu paper a la peça és doble. 
«Interpreto una dona que va ser 
violada, però també m’interpreto 
a mi mateixa. Tots anem entrant i 
sortint dels nostres personatges». 
La música en directe i els records 
de les vivències personals dels 

intèrprets posen el contrapunt a 
tot l’horror d’una guerra que oco-
rria a tan sols dues hores d’avió de 
Barcelona. «Jo el 92 disfrutava de 
la meva joventut, havia marxat de 
casa. Treballava al film Belle Épo-
que. Era un moment de plenitud en 
què em vaig enfrontar a l’horror 
d’aquella guerra, ja que la meva 
parella de llavors era molt amic de 

Jordi Pujol Puente, fotògraf que va 
morir a Sarajevo cobrint el con-
flicte», recorda. 

Nevrenka Kobranovik, la dona 
resilient a qui Gil dona veu a l’obra, 
no ha tingut fills, però confessa 
que encara l’aterreix endinsar-se 
al bosc que envolta casa seva. Tem 
que l’enemic encara rondi a prop, 
d’allà el títol de l’espectacle. «Són 
només unes quantes dones valen-

tes les que s’atreveixen a parlar», 
destaca l’actriu. «Mai havia pensat 
en els descendents d’aquelles vio-
lacions. És bestial constatar com 
ho afronten les dues noies i el noi 
que apareixen a l’obra». Ell, que 
treballa com a infermer al mateix 
hospital on va néixer, va portar a 
judici el seu pare, que va acabar a la 
presó després que es demostrés la 
seva paternitat mitjançant una 
prova d’ADN. 

Però molt pocs han acabat da-
vant la justícia, per això ara algu-
nes víctimes prefereixen parlar. 
Tot i que es tracta d’una autofic-
ció, la dramatúrgia respecta les 
paraules i la manera d’expressar-
se dels personatges reals que apa-
reixen a l’obra. Ricart utilitza la 
tècnica del verbatim per posar en 
relleu unes històries que per 
desgràcia no només ens remeten 
al passat. Després de les repre-
sentacions al TNC, el muntatge 
farà gira per Catalunya i, si la Co-
vid ho permet, es representarà a 
l’abril a l’ex-Iugoslàvia –a Sara-
jevo (Bòsnia i Hercegovina), Za-
greb (Croàcia) i Ljubljana (Eslo-
vènia)– i Viena (Àustria). n

Ariadna Gil dona veu a les 
víctimes de violacions als Balcans

‘Encara hi ha algú al bosc’ és un muntatge coral que reflecteix la vida de les víctimes de la 
guerra 25 anys després de firmar-se la pau. Entre 25.000 i 50.000 dones van ser violades.
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Ariadna Gil, a ‘Encara hi ha algú al bosc’.
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«No volen 
venjança,  
 volen que es faci 
justícia», diu la 
periodista Ricart
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