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Els escenaris ferits de Bagdad 

• El festival Entre Cultures de Tortosa acull dos muntatges de l'efervescent escena iraquiana

ELENA HEVIA, TORTOSA

A l'actual Iraq anar al teatre pot ser una activitat perillosa. Mai se sap on pot esclatar una bomba i són
pocs els espectadors que se la juguen a les platees. La bona notícia és que molts teatres encara
segueixen oberts a les principals sales del país. Bagdad té actualment 20 teatres amb una programació
continuada en què conviuen el repertori clàssic i les formes experimentals. Malgrat l'ocupació nord-
americana, la nova generació d'autors, directors i actors iraquians senten una eufòria renovadora i tenen
moltes ganes de desenterrar el teatre social que es va començar a gestar als anys 70.

Molt d'aquest fervor s'ha pogut veure a Entre Cultures, el Festival Internacional de Teatre de Tortosa,
que en la seva primera edició ha volgut ser un aparador de la creació escènica dels països àrabs. Dos
espectacles iraquians molt diferents han viatjat fins a la ciutat de les tres cultures. Es tracta de L'incendi
de la violeta, de Haider Munather, que es va poder veure dijous a l'Auditori Felip Pedrel (i l'endemà al
Teatre Metropol de Tarragona) i Ad un intimo amico straniero, un muntatge que Kassim Bayatly,
instal.lat a Florència des de fa més de 10 anys, ha concebut en la seva llengua d'adopció i que es va
estrenar divendres.

A finals dels anys 70 i amb l'accés de Saddam al poder, Bayatly i Munather van prendre decisions
oposades. El primer, aleshores comunista fervent, va decidir deixar un país "on crear lliurement era
cada vegada més perillós". El segon s'hi va quedar, encara que assumint les formes occidentals:
"Vaig dirigir Shakespeare, Ionesco i Ibsen, fins que vaig veure que era necessari parlar a la gent
dels problemes que els afecten directament i em vaig dedicar al teatre social".

LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ
Va ser una lluita ferotge i continuada: "Van prohibir quatre de les meves obres i van recórrer fins i
tot a la violència per fer-me baixar de l'escenari. Em van inhabilitar durant dos anys com a
director teatral. Vaig provar la presó i em van voler comprar oferint-me un visat i un passaport
per tancar-me la boca".

Tot va ser inútil. Avui se sent ple d'esperança i voluntarisme. "Sé que els temps no són bons, però els
creadors estem respirant un aire nou. Ara tenim llibertat d'expressió". I per constatar-ho esmenta
obres que al llarg de l'últim any s'han representat a Bagdad, muntatges que critiquen obertament
l'ocupació dels Estats Units i, fins i tot, l'actual primer ministre, Ijad Alaui. "Recentment, una
d'aquestes obres, dirigida per mi, es va retransmetre per televisió i el primer ministre em trucar
personalment per felicitar-me", explica entre ufanós i reticent. "No estic segur que no sigui una
tàctica electoral", afegeix.

Des de la llunyania europea, la visió de Bayatly del que passa a l'escena iraquiana és una mica més
desesperançada. "Sota la dictadura de Saddam han mort més de 300 intel.lectuals i la seva
caiguda és una bona notícia. Però avui a l'Iraq tot està destruït. I, en el capítol de prioritats, les
estructures teatrals no són les més urgents. A més, els espectadors han de lluitar contra la por,
perquè sortir al carrer és molt perillós".

L'actor recorda que Saddam Hussein va ser un dictador il.lustrat que va utilitzar la tradició cultural en
benefici seu. "Va transformar el text dels poemes clàssics per adaptar- los a un missatge que
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l'afavorís". Però també va impulsar les arts escèniques: "Va ser un tipus de teatre comercial, amb
preponderància de la comèdia, amb l'únic objectiu de fer passar una bona estona a l'espectador.
Malgrat tot, no deixava de tenir força qualitat i això és el que encara queda com a pòsit artístic al
país".

Un país des del qual, segons Bayatly, es va estendre la cultura de la representació pel món àrab: "Fa
mil anys la música, la poesia i el teatre van florir allà". Avui, Bagdad, ferit però no vençut, segueix
sent un important referent.
Kassim Bayatly, a l'obra Ad un intimo amico straniero, a Tortosa.
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