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Després de 6 anys recorrent diversos
territoris d’Abya – Yala de la mà de la Trilogía
Pacífico, buscant les escletxes deixades
pel colonialisme i la barbàrie capitalista, la
pregunta era evident: i ara què, i ara cap on
anem? Quina superfície hem de rastrejar?
I la resposta, o si més no la primera pista per
arribar-hi, es trobava a l’últim vers de l’última
peça de la trilogia, Teatro Amazonas: “Ara el
que toca és frenar i escoltar”.
Perquè escoltar serà el punt de partida
d’aquest viatge nou que emprenem. Un viatge
travessat per la investigació documental, la
realitat especulativa i la ciència-ficció.
Perquè després d’anys d’escoltar veus i relats
humans, ara necessitem escoltar-ne d’altres.
Necessitem escoltar, amb atenció, les veus
dels elements que, tot i conformar el planeta,
no són reconeguts com a subjecte de dret.
Que hi són, però no en són.
I arribats a aquest punt, llavors quines veus no
humanes tocaria escoltar?
Joan Brossa va dir: “l’última paraula, la tindran
els arbres”; i pensant-hi tancàvem la Trilogía
Pacífico. Però, i si no fossin els arbres?, i si
fossin les roques, les muntanyes, els volcans,
les falles?
Izena duen guztia, omen da, deien els
nostres avis: tot allò que té nom és. Perquè
si vam aprendre alguna cosa a Pacífico és
que, per a molts pobles originaris, tot el que
ens envolta és viu i, com a tal, ha de ser
considerat subjecte i no objecte, amb tot
el que això comporta.
“Tot és viu, fins i tot les pedres”, Fermina
Pichumilla, Puelmpau, 2018.
Una afirmació el primer gest de la qual
consisteix en apartar-nos del centre de
l’escena per situar-hi les muntanyes, les pedres
i els volcans. Per dissoldre’ns després en una
multiplicació de relacions poroses entre els
seus components minerals i els nostres.
Entre la seva sang i la nostra lava.
Perquè els sistemes de classificació de la
natura formen part d’un relat científic, d’una
cosmovisió vàlida, però no única. I en aquest
relat, el món mineral se situa a l’extrem oposat
de l’humà i, per extensió, del món viu. I com
a tal, és considerat lliure de ser explotat fins
a les últimes conseqüències. Perquè la seva
condició de matèria inerta és també la
primera excusa per exercir-hi la barbàrie
extractiva. L’explotació descontrolada i
desregulada. La barbàrie mineral en nom
del continu i suposat progrés.
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En el marc dels Ajuts a la creació Carlota
Soldevila, una de les raons principals per
decidir la tria de la companyia resident del
Teatre Lliure de la temporada 21/22 ha estat
la voluntat d’acompanyar els artistes en un
moment d’inici d’una nova etapa creativa.
La companyia elegida és AzkonaToloza, que
després de centrar-se els darrers anys en la
creació i exhibició de la Trilogía Pacífico vol
seguir altres camins.
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