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Pròleg

Quan fem o escrivim teatre, intentem explicar his-
tòries; de vegades, aquestes són històries que sense cap 
altra pretensió volen distreure, entretenir o ensucrar la 
vida del nostre lector-espectador. De vegades, però —les 
millors—, el teatre esdevé una eina, una eina al servei 
de l’escriptor perquè li permet explicar fets o històries 
que necessiten ser denunciades, necessitats nascudes en 
la part més noble del nostre esperit, aquella que es revela 
contra el sofriment aliè.

Aquest és el context que ens permetrà enfi lar l’obra 
d’en Toni. Una història que refl ecteix fets tan crus que 
només la perspectiva del temps o l’espai permet apro-
par-nos a tanta vilesa. No té cap rellevància si les idees 
(o els líders) són religioses o polítiques; el que sí que la 
té són els milers de morts i vides arruïnades en una Pa-
lestina tan llunyana o tan pròxima com les víctimes que 
encara omplen ara i avui les fosses comunes a Àfrica, a 
Bòsnia o vora el riu Onyar a Girona.

Aquest és el context que l’autor ens descriu o, mi-
llor dit, contra el qual el Toni es revela i ho fa d’una 
forma intel·ligent, com ho és la forma dual en què els 
protagonistes ens apropen a la nostra història. Botxí i 
condemnat ballen plegats en un mateix espai físic i, fi ns 
i tot, personal. El Michael és un personatge que viu i 
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deriva seguint les pautes d’un text ben mesurat i pro-
per, mai en l’atzar. Finalment, però, la proximitat de les 
dues germanes li permetrà comprendre la fatalitat de la 
seva missió.

També hi ha dualitat en la manera com les dues 
germanes s’enfronten de forma ben diferent al mateix 
confl icte: Elaheh preferirà una mort digna que una vida 
agenollada sota la bota del tirà, les raons i la força sobre-
eixiran d’una lògica ben dotada i justifi cada; per Jadiya, 
sobreviure serà resistir i els ginys que li mantindran l’alè 
vital els trobarà en els petits detalls de cada dia, la casa 
buida, el pare, els déus lars. Dualitat de què, per molt 
que així ha estat emprada en les diferents modalitats 
dramàtiques, en aquest cas, l’autor aconsegueix un do-
mini magistral. Quasi sense voler ens identifi quem amb 
qualsevol de les actituds de les dues germanes, fi ns i tot 
ens traslladem —físicament— a aquella casa modesta-
ment bastida en qualsevol barri assetjat de la destrossa-
da Beit Jalà.

L’autor, en Quan l’infern sigui atiat, més endins de 
les instantànies documentals, intenta arribar a la veri-
tat humana, a la veritat d’éssers situats en el seu límit. 
Aconsegueix que la intimitat dels nostres personatges 
no s’abandoni a l’abstracció simbòlica. Les imatges pre-
cises de gent anònima resulten eines que el nostre autor 
utilitza per fer-nos participar de la història, per fer-nos 
entrar en aquest maleït infern.
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Tanmateix, això no vol dir pas que el text sigui in-
timidatori, de caire tràgic o fàcilment decantat cap a 
excessos o el contagi fàcil de la llagrimeta, no. Ben al 
contrari, Quan l’infern sigui atiat, respectant la intimi-
tat humana, apropa l’espectador-lector, gairebé xiuxiue-
jant a cau d’orella, cap al lloc i el moment en què l’autor 
ha decidit portar-lo.

Antoni Cisteró té publicats dos textos teatrals; he 
participat en la direcció del primer, Peixets de colors, i 
he llegit i vist una lectura escenifi cada del seu segon, 
Feu-me lloc. El tarannà dels seus dos primers treballs es 
manté i continua en aquest tercer, claredat en el llen-
guatge, cadència fàcil i un ritme impecable que fan fà-
cil la seva direcció i és mostra assequible a l’espectador. 
Ara, en aquest tercer projecte, es fa palesa la maduresa 
dramàtica assolida per l’autor, maduresa que li permet 
brodar de forma brillant aquest text que somica con-
temporaneïtat, força i denúncia.

Quim Balcells

Membre del Grup de Teatre-Estudi Els Passerells.



A la Màrcia, la meva fi lla,
l’origen del meu teatre.
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Personatges

Michael: uns 27 anys.

Elaheh: 18 anys. Palestina.

Jadiya: uns 32 anys. Germana d’Elaheh.

Soldat 1: israelià.

Soldat 2: israelià.

Altres personatges que no parlen.
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Escena i

Casa de classe mitjana de la ciutat palestina de Beit Jalà. 
Es denota un nivell econòmic anat a menys. L’escenari serà 
l’habitació d’en Saleh, germà de Jadiya i Elaheh. Un 
llit, una taula amb una cadira i una calaixera. A la paret, 
una bandera palestina. Sobre la calaixera, una fotografi a 
d’en Saleh, amb un crespó negre i un llum encès.

De tant en tant se sentiran sirenes i algun tret; cal evitar 
exageracions.

Jadiya entra i endreça la cambra. Comprova que el llum 
prop de la fotografi a està encès. Truquen a la porta. Surt.

Veus des de fora.

Veu de Michael: Jadiya Husayn? Em dic Michael. 
Michael Armstrong. Suposo que deu haver rebut la 
carta de l’ambaixada australiana.

Veu de Jadiya: Sí… sí. Bon dia. Passi. Jo també acabo 
d’arribar de Haifa. Fixi’s, encara tenia la maleta al 
rebedor. Parlem a dins. Els carrers avui en dia… No 
pot imaginar el que han estat aquests darrers mesos. 
Els tancs… quasi cada dia, una rutina infernal. El 
pitjor és que hi ha qui sembla acostumar-s’hi. Jo no 
puc. Passi.
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(Entren Michael i Jadiya. Michael porta una bos-
sa de viatge gran i pesada.)

Michael: Suposo que no hi té cap inconvenient, que 
passi a casa seva els propers tres mesos. He vingut 
de tan lluny… Per descomptat, la beca de l’Institut 
d’Estudis de Pròxim Orient de la Universitat de Sid-
ney pagarà totes les despeses, tal com li varen dir.

Jadiya: Oh! Ja hi compto. De fet, ho necessitem for-
ça. Però no entenc com un jove com vostè té ganes 
d’estar-s’hi. Sap? Els temps no són gaire favorables 
a Beit Jala.

Michael: Ja me n’he assabentat. Però, segons com s’ho 
miri, el fet que jo m’estigui a casa seva pot ésser un 
avantatge. Fins i tot potser caldrà que ho faci saber 
a les autoritats, tant a les palestines com a les jueves. 
S’hi miraran dues vegades abans d’entrar i menys en-
cara disparar sobre la casa on viu un estudiant austra-
lià delegat per un institut de prestigi internacional. 
No hi fa res que hi hagi algun antecedent a la família. 
(Jadiya mira la fotografi a i la reté uns moments entre 
les mans.) Fins i tot l’estudi antropològic que haig de 
fer pot ajudar a entendre millor tot el context.

Jadiya: El context… Però és que queda context? (Des-
confi ant, però alhora pensant en la seva necessitat.) 
Potser té raó. Que podria veure el seu passaport?
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Michael: Només caldria! Ateses les circumstàncies, 
entenc que sigui desconfi ada.

Jadiya: No és sols això. Avui mai se sap, les aparen-
ces…

Michael (li ensenya el passaport; mentre Jadiya el 
mira, sona una detonació. Michael, en un acte refl ex, 
es posa la mà dins la jaqueta. En veure que Jadiya 
el mira, diu, dissimulant i traient una estilogràfi ca): 
Si vol apuntar el número del passaport… No ho sé, 
potser algun dia poden preguntar per mi i vostè pot 
donar la dada…

Jadiya (no està gaire atenta, el tret l’ha posada molt ner-
viosa): Estic esperant la meva germana. Fa dies que 
no la veig. Les classes em sembla que s’acaben a les 
tres, com el curs passat, i ja són les cinc.

Michael: Una germana? Quina edat té?

Jadiya: Divuit anys. És la petita. Ens portem gairebé 
quinze anys. En Saleh… en Saleh n’hauria fet vint-
i-tres el mes que ve.

Michael: Com es diu?

Jadiya (mirant per la fi nestra, amb precaució): Elaheh.

Michael (impacient): Que podria desar el meu equi-
patge? Miri, tres mesos és molt poc temps per fer un 
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estudi d’antropologia de les relacions entre el terro-
risme i les estructures familiars a Palestina, sobretot 
per les circumstàncies actuals, si bé són precisament 
les que m’han portat a demanar la beca. Quan hi 
ha situacions límit és quan els fenòmens socials es 
manifesten en tota la seva cruesa i es poden estu-
diar millor. El fet que vostès… el seu germà… bé, 
ja m’entén, és un cas típic que m’agradaria estudiar 
amb tot el seu entorn. Qui més hi ha a la casa?

Jadiya: Per què ho pregunta?

Michael: Simple precaució. No voldria barrejar-me 
amb segons qui.

Jadiya: Ara, ningú més. El nostre pare… (Dubta.) és 
a l’hospital d’ençà… d’allò d’en Saleh. (Prem la foto 
contra el pit.) Som una família decent, honesta, sap?

Michael: No ho dubto. (Pausa.) Precisament aquest 
és l’objecte del meu estudi. De tota manera, com 
menys parli de mi… millor.

Jadiya: No m’ha dit…

Michael (autoritari per un moment): Miri, li he dit 
que ho comuniqués a les autoritats. Que això podria 
ser fi ns i tot benefi ciós, aportar seguretat. Però no 
que ho anés escampant arreu. (Pausa.) Sap què li 
passaria si algú tingués la pensada de segrestar-me? 
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Avui en dia qualsevol occidental és una presa molt 
llaminera.

Jadiya: Jo sóc discreta. Tota la família ho és. Però si 
pensa que hi ha cap risc…

Michael (de nou conciliador): No, dona, no. Només 
volia dir que cal ser prudent. Que no ho és, vostè? 
Abans, quan s’ha sentit el tret, he vist que prenia 
moltes precaucions per mirar per la fi nestra. Doncs 
jo faig el mateix. Miri, la meva intenció és estar-me 
a casa seva, cosa per la qual vostès seran generosa-
ment pagats. Necessitaré una habitació tranquil·la 
per poder escriure (Pausa. Mira al seu voltant, després 
per la fi nestra.) Aquesta mateixa, per exemple. Potser 
fi ns i tot els demanaré ajuda. Podria ser un ingrés 
addicional. La seva germana, que ha pogut aprendre 
anglès, tot i fer estudis islàmics?

Jadiya: Com ho sap que va a l’escola islàmica?

Michael (ràpid): No és difícil de suposar, atesa l’edat i 
el tarannà de la seva família… tan religiosa.

Jadiya: No tots som extremistes a casa nostra. Jo ja 
en tinc prou cuidant-me de la casa! Ni el pare, ara 
a l’hospital; ni la mare, que va morir del cor poques 
setmanes després d’allò d’en Saleh. Ni ell ho era! El 
van matar a sang freda! Però és veritat. L’Eli, li diem 
Eli, sap?, ha començat a anar a la universitat local 
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de Beit Jala. Per això suposo que no en deu saber 
massa, d’anglès. El que sap, ho sap pel seu germà. 
L’estudiaven tots dos junts amb cassets. Però quan 
ell va morir… A l’escola àrab no n’ensenyen.

Michael: Tant li fa. Potser m’ajudarà en una altra 
cosa; a traduir de l’àrab, si cal. (Autoritari.) Puc de-
sar les meves coses d’una vegada?

Jadiya: Algun dia li explicaré com va morir en Saleh.

Michael (sense atenció per la pena de la dona): Hi ha 
algun endoll per al meu equip de música? (Pausa cur-
ta.) No hi pensi més. Cal pensar en els que viuen.

Jadiya: Vostè creu que el que passem aquí és vida? En-
cara no entenc com li han permès arribar fi ns aquí.

Michael: La Universitat de Sidney i l’Institut tenen 
moltes infl uències.

Jadiya: En Saleh hauria pogut estudiar als Estats Units, 
o al Canadà, potser fi ns i tot a Austràlia. Per què no? 
Era molt intel·ligent.

Michael: Tothom vol estudiar als Estats Units. Però 
no sempre els camins són els adients. Per acabar amb 
el tema del seu germà, potser les relacions no eren les 
correctes. Ja se sap, els joves, en situacions extremes, 
agafen idees extremes. Hi ha tanta tensió… He sen-
tit parlar d’un tal Ibrahim.
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Jadiya: Va ésser un tret fortuït.

Michael (misteriós): N’està segura? Les famílies no 
sempre saben el que fan els joves. Hi ha molts ca-
sos d’aquests. Els que estudiem els fenòmens socials 
podem explicar molts casos d’aquest tipus. Els pares 
preocupats per la supervivència; els fi lls que pateixen 
veient els pares tan ofegats, econòmicament i social-
ment; absència de solucions a l’abast; uns aprofi tats 
que els mengen el coco… No deu ser pas professor 
de l’Elaheh, aquest Ibrahim que li he dit?!

Jadiya: Era un bon nano, com l’Elaheh. A ella fa dies 
que no la veig. Com li he dit, el pare és a l’hospital, 
és a Haifa i els viatges no són fàcils. A més, no mi-
llora. I aquest maleït toc de queda… Ella ja es pot 
apanyar tota sola. Però com que venia vostè…

Michael: Michael, si us plau. Suggereixo que ens trac-
tem de tu. (Pausa.) No dubto que sigui bona noia… 
N’he sentit referències. (Jadiya fa cara d’estranya-
da.) Ja tinc ganes de conèixer-la. Potser a l’hora…

(De sobte entren dos soldats israelians, armats fi ns a les 
dents.)

Soldat 1: L’amo de la casa! Qui és l’amo de la casa?!

Jadiya: Jo. Que passa res?

Soldat 2: Inspecció.
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Michael: Inspecció de què?

Soldat 2: I vostè qui és?! Identifi qui’s! (L’encanona 
amb el fusell.)

Michael (agafant el passaport de les mans de Jadiya): 
Tranquil, tranquil… (A Jadiya.) Ara veurà. Veuràs 
com us convé tenir un estranger a casa. En diuen 
achoura, no es veritat? (A Soldat 2.) Si us plau. 
(S’aparten uns dos metres.) Miri. (Li ensenya el passa-
port.) I a més, aquí té el meu salconduit i el comuni-
cat de la beca que m’ha portat aquí. (Soldat 2 s’ho 
mira. Mentrestant Soldat 1 continua encanonant 
Jadiya.) La senyora Jadiya és bona persona. Fixi’s 
si ho és que, malgrat la perillositat de la situació i 
la bogeria que envaeix el poble palestí, ha accedit a 
col·laborar amb la Universitat de Sidney per a aquest 
estudi antropològic. (Soldat 2 queda tranquil de 
sobte; malgrat tot, es dirigeix a Jadiya.)

Soldat 2 (despectiu): Antropològic! (A Jadiya.) Te-
nia un germà que es deia Saleh? Té una germana que 
es diu Elaheh?

Jadiya (inquieta): Sí, sí. És la petita. Que li ha passat 
res?

Soldat 2: No, no pateixi, simple control. Que és a 
casa?
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Jadiya: Encara no ha arribat. L’espero d’un moment 
a l’altre.

Soldat 2 (mirant fi xament Michael, li diu a Ja-
diya): Bé, bé. Vagin en compte tots plegats. (A 
Soldat 1.) Au, marxem.

(Surten.)

Jadiya: Uf… No saps els ensurts que ens donen. Avui 
ha estat curt, però hi ha dies que ho remenen tot. 
Trenquen coses a dretes. Jo crec que només és per 
fer-nos por. Quedem ben esgarrifats. A mi em posa 
malalta.

Michael: Què li va passar? Per què no és aquí? Que 
l’han detingut?

Jadiya: A qui?

Michael: Al teu pare.

Jadiya: No. És a l’hospital. Ofi cialment fan dir que per 
una depressió. Però uns soldats com aquests li varen 
trencar tres costelles, i està delicat del cor. Com la 
mare. D’ençà d’allò d’en Saleh…

Michael: I la… l’Elaheh?

Jadiya: A l’escola. De fet, és com si jo fos la seva mare. 
I, així, la comunicació no sempre és fàcil. Només la 
desgràcia ens uneix. I per què preguntes tant!?
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Michael: Simple comprovació. No m’agrada que 
m’enganyin.

Jadiya: No en tinc motius.

Michael: Bé, no en parlem més. Ja has pogut com-
provar que la meva presència us pot estalviar més 
d’un mal de cap. Siguem discrets i tot anirà bé. 
Quan hagi de publicar l’estudi, hi afegiré una nota 
de reconeixement per a vosaltres. Ara, si em per-
mets, m’agradaria dutxar-me. Sóc un maniàtic del 
bany. Suposo que no hi tindràs inconvenient que 
l’utilitzi sovint. O, millor: que hi ha banys públics a 
aquesta ciutat?

Jadiya: Fa dos dies que ens han tallat l’aigua corrent. 
Però si vols, el meu cunyat és l’encarregat dels banys. 
No són gaire lluny. Deixa les coses i t’ensenyaré el 
camí.

(En Michael deixa la bossa als peus del llit i surten.)

(Fosc.)



Quan l’infern sigui atiat 19

Escena ii

La mateixa habitació d’en Saleh, on ja s’ha instal·lat en 
Michael. A terra, la seva bossa de viatge. A la paret, al 
costat de la bandera palestina, un pòster de l’NBA i una 
banderola universitària. Elaheh seu al llit, bressolant 
una raqueta de tennis. Fosc total, excepte el llum sobre la 
calaixera que il·lumina la fotografi a d’en Saleh. Se sent 
Elaheh cantant una nana amb tons àrabs.

Al cap d’uns instants, entra Jadiya. Resta un moment 
dempeus a la porta mirant la seva germana. Després encén 
el llum, se li acosta lentament i seu al llit amb ella.

Jadiya: Feia molt temps que en Saleh no hi jugava. A 
Beit Jala ja no queden camps d’esports.

(Elaheh ni se la mira. Bressola la raqueta estrenyent-la 
contra el seu pit.)

Jadiya (vol acostar-s’hi i no gosa): Eli, nena. Au… Tots 
hem d’oblidar. He tornat per atendre en Michael, 
però sobretot per estar amb tu. Encara em neces-
sites.

(Elaheh se li gira d’esquena, bolcada sobre la raqueta.)

Jadiya: No hauria hagut de deixar-te tant de temps 
sola, germaneta meva. Però el pare també em ne-
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cessitava. Sobretot després de la mort de la mare. 
(Li acaricia els cabells.) Com has canviat en aquestes 
setmanes.

(Elaheh, refusant la carícia, es posa dempeus.)

Jadiya (cridant sobtadament): I què volies que fes, eh?! 
Què volies que fes?! (Com a reacció, Elaheh comen-
ça a pegar amb la raqueta contra els peus del llit, pro-
gressivament més fort, fi ns que trenca tot el cordatge.) 
Per a tu és molt fàcil. L’escola, la universitat, amics, 
festes, ets jove, afavorida… (Trista.) Ell també ho 
era, jove. I el varen fer matar. Aquella escola, aquells 
ulemes,1 li ompliren el cap. I tu mentrestant, lluint 
com un paó entre els companys de la universitat. 
Saps? El toc de queda no és tan dolent, si fa que tu 
no surtis a les nits… (De sobte, Elaheh s’atura i la 
mira, sentint-se insultada.)

(Pausa. Les dues dones es miren, distanciades.)

(Lentament, Elaheh s’apropa a la bossa d’en Michael i 
la mou amb el peu.)

Jadiya: El pare em va dir que sí.

1 Mestres de la llei corànica.




