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«L’
home andalús [...] 
viu en un estat d’ig-
norància i de misè-
ria cultural, mental 
i espiritual». Jordi 

Pujol va haver de disculpar-se per aquesta 
arenga xenòfoba que va publicar el 1976 per 
advertir sobre el risc de destrucció que, al seu 
parer, corria Catalunya davant l’emigració. És 
un enganxós exemple entre els documents 
rescatats per Forasters vindran..., espectacle 
 sobre l’onada migratòria dels anys 50 i 60 del 
segle passat. La directora Marta Galán, resi-
dent al Lliure, ha reunit un grup d’artistes per 
crear una estimulant combinació entre testi-
moni i poesia escènica. 

La intèrpret Susanna Barranco se situa en el 
centre de la dramatúrgia i la seva memòria es 
transforma en discurs. Fotos de familiars de 
l’actriu formen capes de records, persones que 

van buscar un futur a Barcelona. Núria Lloansi i 
Juan Navarro, en paral·lel, fan preguntes, resca-
ten articles de la premsa reaccionària i projecten 
Notes sur l’émigration, documental segrestat pel 
franquisme que mostra la pobresa extrema del 
barri La Chanca a Almeria, immortalitzada per 
Juan Goytisolo amb la paraula i per Carlos Pérez 
Siquier amb la fotografia.  

Un origen, un viatge i un destí tampoc fàcil. 
Mitjançant filmacions d’alguns parents de Bar-
ranco es posa de cara als oblidats, «els altres ca-
talans» que defensava Paco Candel. La ciutat 
també va tenir barraques aixecades de nit i des-

truïdes de dia per les forces de l’ordre. Picape-
drers a la pedrera, peons en obres, criades a casa 
dels amos traginant el carbó que també s’escam-
pa per l’escenari. Es forma un puzle d’objectes 
que rima amb la misèria de malalties desapare-
gudes com el tracoma, però també amb les flors 
dels patis de cases aixecades a mà al Carmel.  

No fa falta evidenciar els paral·lelismes amb 
el present, el marc desborda l’obra i ens inter-
pel·la com una bufetada. ¿Com no ens hem 
d’estremir quan emergeix de l’oblit el tenebrós 
Palau de les Missions, un CIE de l’època des del 
qual es van deportar desenes de milers d’emi-
grants? Galán ha sabut quallar els elements que 
van del personal al col·lectiu. Malgrat dissonàn-
cies en el ritme i algun element amb aparença 
gratuïta, Forasters vindran... s’escapa del traç 
gruixut i aporta arguments per qüestionar la 
simplicitat dels relats identitaris, aquests que es 
pretenen hegemònics. n

‘Forasters vindran...’ 
7/4/2021. 

Directora: Marta Galán / Teatre Lliure
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La memòria  
dels altres

El patriarcat i les estructures de 
poder que permeten abusos i vio-
lències sexuals són revisats 
aquests dies a la Beckett a través 
de #jotambé, un cicle d’especta-
cles, lectures dramatitzades i ac-
tivitats com micròfon obert, con-
ferències i debats que se celebrarà 
fins al 18 de juny. L’estrena aques-
ta setmana de Sandra, una nova 
obra de Daniela Feixas, ha obert 
boca. Després arribaran Sota la 
neu, d’Anna Llopart, i Amazones, 
segona creació de l’Agrupación 
Señor Serrano per a nens de 6 a 11 
anys. Els pares no estan permesos 
a la sala, ja que l’obra interpel·la 
els nois barrejant mitologia i ac-
tualitat. «Si hi ha els adults amb 
ells, la seva resposta no és igual», 
remarquen els Serrano, que utilit-
zen ninots de Lego, maquetes i 
imatges de tot tipus com van fer a 
Prometeu. A més, tractant-se d’un 
muntatge que qüestiona les for-
mes de poder, tampoc ajuda que 
els progenitors hi siguin. 

El que no es diu, de Marilia 
Samper, i Una niña es una cosa a 
medio formar, d’Eimear McBride, 
arribaran a partir de maig. Aquest 
cicle s’estava gestant des de fa un 
any, molt abans que esclatés la 

polèmica a l’Institut del Teatre. 
«Ho hem organitzat perquè re-
bem moltes obres parlant del ma-
teix tema», explica Toni Casares, 
director de la Sala Beckett. El 2018, 
quan van presentar el cicle La 
 revolució dels gèneres, ja va intuir 
que seria necessari «aprofundir 
en aquesta violència latent que hi 
ha en la societat i que està relacio-
nada amb el poder patriarcal». La 
majoria de les peces són d’autoria 
femenina. 

Un ‘thriller’ per començar 

Sandra, una història amb forma de 
thriller protagonitzada per Elena 
Tarrats i Josep Julien, parteix de la 
trobada d’una adolescent amb un 
escriptor. Ella fuig d’alguna cosa i li 
demana empara per una nit. «Són 
molts els estereotips d’aquest tipus 
de relació», admet Feixas, autora i 
directora de la peça que va crear 
com a resposta a la repugnància 
que li causava «la violència gratuï-
ta contra dones en sèries i pel·lícu-
les», recorda. «Tenir una filla pre-
adolescent va despertar una sensi-
bilitat diferent i em va fer pregun-
tar-me: ‘¿No perpetuem certs rols 
i estructures mitjançant la fic-
ció?’». El tema del consentiment 
també s’aborda. El considera ne-
cessari: «Pertanyo a una generació 
on aquesta línia és difusa, no se’ns 
va ensenyar gaire». 

Sandra, la noia protagonista 
de la seva obra, s’inspira en una 
adolescent que va conèixer. «A la 
majoria dels menors no se’ls 
creu quan denuncien abusos. Al-
menys el teatre els donarà una 
hora per ser escoltats», senten-
cia l’autora, que ha volgut fer un 
homenatge a aquesta noia deter-
minada. «No hi vaig poder parlar 
gaire però em va transmetre 

molta tristesa i patiment. Mai es 
va poder defensar. Va per ella». 
Sap del que parla, ja que ja va 
abordar el delicat tema dels abu-
sos infantils a Serà el nostre secret. 

Revisar la infància  

Anna Llopart reinterpreta La reina 
de les neus, de Hans Christian An-
dersen, a Sota la neu. És com un 
conte màgic per a adults, explica. 
«Créixer significa qüestionar la in-
fància, una època on les coses són 
inqüestionables. L’obra parla d’ai-
xò i de la importància de no perdre 
la connexió amb aquella nena que 
vam ser». A l’obra, una dona que 
viu abocada en la seva feina es veu 
obligada a fer un viatge a la seva 
infància per poder seguir enda-

vant. «L’obra barreja realitat i fic-
ció. Juga amb els records. No sem-
pre recordem les coses com van 
ser», assenyala Llopart.  

Paula Malia interpreta Alicia, 
la protagonista d’aquest conte 
modern a qui diferents perso-
natges, encarnats per Laura Co-
nejero i Àlex Casanovas, ajuda-
ran en la seva recerca personal. 
«Tots ells li donaran pistes per 
revisar coses i canviar la seva 
percepció del món que l’envol-
ta», explica Malia. «És una obra 
molt màgica que parla de la fra-
gilitat de la infància i de la natu-
ralitat amb què assumim la 
violència i els rols de poder i de-
bilitat, una estructura en què està 
implicada tota la societat». n

La Beckett posa el 
focus en la violència 
contra les dones

‘Sandra’, de Daniela Feixas, ha inaugurat el cicle 
‘#jotambé’, que estrenarà obres d’Anna Llopart, 
Señor Serrano, Marilia Samper i Eimear McBride.
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Elena Tarrats i Josep Julien, en un moment de ‘Sandra’, obra de Daniela Feixas.

Felipe Mena

Els muntatges 
qüestionen   
els estereotips, 
l’educació i el rol 
del cine i la tele
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