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El 25 de setembre de 1962 unes pluges torrencials van desbordar els rius Llobregat i Besòs –i
els seus afluents– i van causar la pitjor catàstrofe hidrològica no només de Catalunya sinó de
tot l’Estat: danys irreversibles a la comarca del Vallès Occidental i, en menor mesura, a les del
Vallès Oriental, el Garraf, el Maresme i el Baix Llobregat. Gairebé mil persones mortes o
desaparegudes va ser el balanç en víctimes humanes.

L’espectacle d’Esther Lázaro ‘Les traces del silenci’ s’ha pogut veure al Teatre Eòlia.

Aquest fet històric ha motivat la terrassenca Esther Lázaro, doctora en Literatura Internacional i
especialista en Literatura Dramàtica Contemporània i en l’exili teatral republicà de 1939 i
fundadora de la companyia Therkas Teatre, a escriure Les traces del silenci, una obra que,
partint d’aquesta tragèdia col·lectiva, s’endinsa en un fet paral·lel, poc conegut i silenciat: el
destí de nens i nenes els cossos dels quals mai van ser trobats. Es nota el procés
d’investigació i documentació. Les evidències condueixen a concloure, malgrat no haver-hi
proves fefaents, que es va organitzar una xarxa de tràfic de criatures per a famílies adeptes al
Règim.
El Teatre Eòlia  ha programat aquesta proposta interdisciplinària, híbrida entre la ficció i el
documental, dirigida per Alba Saura  i interpretada per Rosa Aguado  i la mateixa Lázaro, que
també exerceix de productora al capdavant de la seva companyia. Aguado encarna la
Margarita, una arxivera reticent i poc amigable que posa traves a la Laura (Lázaro), una
historiadora que es topa amb aquesta sospita i vol saber-ne més.
L’obra ja ha començat quan el públic entra a la sala. La Margarita, amb bata blanca sobre
roba quica, remena papers mentre, de fons, se sent el xivarri de criatures, probablement al pati
d’una escola. Es mou entre un carro amb rodes per a transportar documents i arxivadors
metàl·lics, grisos com ella i com l’època tractada. El pentinat tampoc l’afavoreix. Hernán Murillo
i la mateixa Alba Saura han vestit un personatge que resulta antipàtic sense obrir la boca: una
funcionària avinagrada. El contrast de llum (i això que va de negre) el posa la Laura, que
aporta joventut, frescor i aire net. Sergi Corbera  firma la il·luminació i l’escenografia –austera i
monacal, que es complementa amb una simple taula, una cadira i una làmpada–, que recrea
aquesta atmosfera de soterrani amb olor d’humitat. Álvaro Imperial, responsable de l’espai
sonor, ens torna a sorprendre, més endavant, amb el bressol d’una pluja que esdevindrà
mortal.
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Rosa Aguado en una escena de l’espectacle ‘Les traces del silenci’.

El duel entre els dos caràcters no triga a sorgir, i es manté fins al final. La Laura, conscient
que la consulta és delicada, no desisteix a reunir proves que demostrin perquè 280 famílies
d’arreu d’Espanya van enviar cartes als ajuntaments afectats o al governador civil de
Barcelona sol·licitant, “a mida”, nens i nenes en adopció. Missives sovint acompanyades per
donacions “pels damnificats” i avalades per autoritats competents (l’alcalde, el rector de la
parròquia…). En paral·lel, documents oficials de l’Administració amb inventaris sospitosos,
retalls de premsa de l’època denunciant desaparicions, i testimonis sonors de persones
supervivents a les inundacions que es pregunten, desesperades, si els seus fills són vius.
Sovint criatures, recordem-ho, de famílies humils emigrades a Catalunya des de les regions
més pobres de l’Estat i que ho van perdre tot en una sola nit. La Margarita, en un estira-i-
arronsa, posa pals a les rodes perquè la investigació no avanci. “Hi ha coses que és millor no
saber”, expressa.
La dramatúrgia també ens regala un gir a mitja funció, quan les actrius arraconen el poc
mobiliari existent i la sala esdevé una aula de conferències hiperrealista, on la historiadora
imparteix una xerrada sobre el cas, i es projecten fragments d’un documental de la Filmoteca
Española, que inclou, naturalment, la ja famosa col·lecta solidària engegada per Ràdio
Barcelona i el seu històric locutor Joaquín Soler Serrano. I el públic pregunta i l’actriu ha
d’improvisar les respostes, amb una versemblança suficient perquè no es trenqui la trama.
L’experiència adquirida en la seva faceta acadèmica fa que Lázaro se’n surti airosa.
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Esther Lázaro en l’escena de la conferència de l’espectacle ‘Les traces del silenci’.

Les traces del silenci  (títol molt suggeridor) és teatre polític. Vol denunciar un règim corrupte
que fa negoci aprofitant una tragèdia i reparteix criatures sense preocupar-se en comprovar si
els infants són realment orfes o no. La combinació de gèneres està molt ben travada i els dos
personatges, tot i que arquetips previsibles, ens permeten navegar entre moltes de les cares
de la mateixa moneda. A més, la peça agafa un aire de thriller  en tant que el públic segueix
en directe el procés d’investigació.
“El Gobierno del Caudillo ha acudido prestamente”, resa el NO-DO. El que el Noticiario
Cinematográfico Español no parla és de memòria històrica, del funest paper de l’Església i, per
descomptat, de fer justícia a unes víctimes que potser no saben que ho són i que, molt
probablement, encara segueixin vives. Esther Lázaro se n’ha encarregat, ni que sigui en una
modesta però digna i contundent proposta teatral que intenta respondre moltes de les
preguntes i donar veu a totes les opcions, però que es decanta, sense dissimular-ho, per
intentar reparar un dels crims del Franquisme.
L’espectacle es va estrenar el passat mes de març a Barcelona, i ja ha voltat per diferents
espais, entre d’altres, el Teatre de l’Alegria de Terrassa al setembre, coincidint amb l’aniversari
de la riuada del Vallès. La propera cita, per a qui li interessi, és el 12 de novembre a la Sala
Josep Brossa de La Patronal de Sant Quirze del Vallès.
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