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QUAN SUD-ÀFRICA ES DESSAGNAVA EN LLÀGRIMES 

• 'La isla' reflecteix la cruesa de l'apartheid
Guillem Clua

LA FITXA
'La isla'
Local: Versus Teatre
Horaris: Divendres, 30, i dissabte, 1, 21.00 hores. Diumenge, 2, 20.30
Preu: 16 euros

El Versus Teatre acull una obra d'alt voltatge polític, La isla, escrita per l'autor sud-africà Athol Fugard.
La peça, que va néixer a partir de les improvisacions de dos actors negres: John Kani i Winston
Ntshona, tracta el problema de segregació de la població negra sud-africana durant l'apartheid.

En són els protagonistes dos presos polítics que, amb la finalitat de recuperar l'esperança i la seva
pròpia identitat, es llancen a assajar l'obra de Sòfocles Antígona, una peça capital sobre la constància
en la lluita contra l'opressió. La seva idea és representar el judici de la protagonista de la tragèdia grega
al pati de la presó per a la resta de companys empresonats. Així comença l'acció, com comencen totes
les accions d'oposició, de rebel.lió, de revolució: xiuxiuejant paraules en la ment de la gent.

UN CAMP DE PRESONERS
L'acció de l'obra transcorre a l'illa de Robben, un més dels tristament famosos camps de presoners que
tant van proliferar a Sud-àfrica i a la resta del món durant el segle XX, i que ara no estan en l'oblit, com
recorden els responsables d'aquest muntatge amb el que passa ara a Guantánamo.

Les obres d'Athol Fugard van ser escrites, assajades i produïdes en la clandestinitat, ja que desafiaven
les lleis que prohibien --entre altres drets fonamentals-- la reunió de grups de negres i de blancs. La
peça que es representa al Versus, dirigida pel madrileny Luis Moreno és, per tant, una excel.lent
oportunitat per acostar-nos a un autor gairebé inèdit al nostre país que ens recorda que la repressió
institucional i la pèrdua de llibertats i drets civils sempre estan latents.
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