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La GaLeria

Les notícies sobre els conflictes bèl·
lics que es produeixen en altres in·

drets del planeta arriben a Europa en 
forma d’imatges i relats periodístics im·
pactants, carregats sovint de sensacio·
nalisme. Vistes des de la distància, les 
atrocitats comeses en les guerres actuals 
són assumides pels europeus amb una 
barreja d’insensibilitat i indiferència, a 
tot estirar catàrtiques. Sobre el terreny, 
els periodistes que cobreixen aquests 
conflictes salvatges es juguen la vida di·

àriament per poder oferir testimonis de 
la barbàrie. 

La treva, de Donald Margulies, diri·
gida per Julio Manrique, aborda els di·
lemes ètics i vitals del periodisme de 
guerra (La Villarroel). Sarah Goodwin 
(Clara Segura), una intrèpida fotoperio·
dista, és evacuada de la guerra d’Iraq el 
2006, després de patir un greu atemptat. 
Durant el període de recuperació de les 
ferides, Sarah s’interroga sobre el sentit 
no tan sols de la seva feina, sinó també 

sobre el de la vida en general. A més, el 
seu futur és posat en qüestió per la in·
tenció de James Dodd (David Selvas), el 
seu company sentimental −també cor·
responsal de guerra− de plantejar·se una 
vida més còmoda.

Tota l’acció de La treva s’escola en 
l’apartament de la parella a Nova York, on 
reben la visita del seu millor amic Richard 
Ehrlich (Ramon Madaula), editor foto·
gràfic, que acaba de refer la vida afecti·
va amb una xicota molt més jove, Man·
dy Bloom (Mina Riera). El debat sobre 
l’abast deontològic del periodisme bèl·lic 
i l’impacte que té en una societat immu·
nitzada a l’horror de les guerres llunyanes 
es dilueix entre insulses discussions do·
mèstiques, sentimentals i especulatives 
sobre crisis de parella i opcions vitals. 

Sarah creu que les fotografies que fa 
són necessàries per denunciar la brutali·
tat de la guerra, però es qüestiona si la seva 
carrera s’ha construït, en realitat, a redós 
del patiment i el dolor dels altres. L’ad·
dicció a la feina, que justifica per raons 
de compromís, la precipita a una decisi·
va cruïlla professional i vital. Interpretada 
amb un naturalisme de tirada cinemato·
gràfica, que té també una materialització 
en l’espai escènic, el muntatge resulta molt 
més atractiu per la bona feina dels actors 
que no pas per la pretesa rotunditat d’un 
text que, al capdavall, es mou en un nivell 
massa consolatori i superficial.

Breus

■  Una mostra 
a càrrec de La 
Central del Circ
Durant els dies 9 i 10 de 
desembre, l’espai La Cen-
tral del Circ de Barcelona 
celebra la quarta edició del festi-
val Extended Performance (EP) 
de circ contemporani. La mostra 
presenta els treballs inacabats i 

en procés de des-
envolupament de 
quatre companyies 
residents −La Fem 
Fatal, El lado os-
curso de las Flores, 

Vivian Friedrich i Joan Lavandei-
ra, i Zirkus Morsa− per apropar la 
figura del creador als espectadors. 
Una oportunitat per gaudir dels 

espectacles circenses catalans i en-
tendre el seu procés de creació.

■  La crisi dels refugiats 
segons Homer
Del 7 al 18 de desembre, Teatre 
el Micalet acull la representació 
d’Odisseu, un monòleg crític in-
terpretat per Jordi Ballester ba-
sat en l’epopeia d’Homer. L’obra 

proposa un paral·lelisme entre la 
travessia d’Ulisses i l’èxode dels 
refugiats, una idea reforçada amb 
projeccions sobre el viatge dels 
desplaçats pel Mediterrani. L’aven-
tura serveix també com a metàfo-
ra de l’aprenentatge, l’esperança 
i la recerca de l’estima, qüestions 
que tres mil anys després continu-
en sent trascendentals.
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Peu de foto

Les guerres llunyanes
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