Sala Tallers
26/10/17 — 29/11/17
#aprèsmoiledéluge

Après moi, le déluge

Informació pràctica
Sala Tallers
26/10/17 — 29/11/17
#aprèsmoiledéluge
Horaris:
De dijous a dissabte a les 20 h
Diumenge a les 18 h
Durada:
1 hora i 15 minuts
Preu:
— Preu general: 23 €.
— Preu 50%: 11.50 €. Dimecres, dijous, dissabte tarda i diumenge: joves de fins
a 35 anys i aturats. Tots els dies: Carnet Jove. Cal presentar l’acreditació
corresponent.
— Preu especial: 19.5 €. Compra abans de l’estrena, dia de l’espectador
(dimecres), abonats TNC (entrades fora d’abonament), grups (+10 persones), +65
anys, discapacitats i famílies nombroses, monoparentals i d'acollida. Divendres i
dissabte nit: joves de fins a 35 anys i aturats, tots els dies. Cal presentar
l’acreditació corresponent.

Après moi, le déluge

Lluïsa Cunillé fa visible d’una manera punyent la invisibilitat del tercer món
en aquesta òpera de cambra que Miquel Ortega ha composat a partir d’un
dels textos més exitosos del teatre contemporani català.
A Kinshasa, un home de negocis occidental rep la visita d’un ancià congolès que li
vol fer conèixer el seu fill perquè se l’endugui amb ell quan torni al vell continent.
D’improvís, amb la intermediació d’una intèrpret que s’ha tancat a viure a l’hotel on
té lloc la trobada, emergirà una realitat condemnada a la invisibilitat pel món
occidental.
El prestigiós compositor i director d’orquestra Miquel Ortega, reconegut
internacionalment pels seus treballs lírics, ha assumit la invitació de traslladar al
llenguatge operístic aquesta obra tan celebrada de Lluïsa Cunillé, considerada un
dels millors textos que ha donat la dramatúrgia catalana en els últims anys.
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Som davant d’una anomalia. Som davant de l’adaptació en llenguatge operístic d’una de
les obres de teatre més rellevants que ha donat la literatura catalana dels últims anys.
Après moi, le déluge, de Lluïsa Cunillé, és una obra plena de mestria teatral i, sobretot,
una obra en què el contingut precís i inapel·lable de les paraules fereix el qui escolta. Un
viatge ple de meandres cap a un particular cor de les tenebres. Dos solitaris al Congo.
Dos solitaris d’origen europeu atrapats per la boira d’un continent associat a les
entranyes més ferotges de les que l’ésser humà pot ser capaç. Una trobada amb l’altre,
amb un mateix, amb l’esperit del Thanatos. La presència d’un tolit a l’avantcambra d’un
hotel de Kinshasa revelarà la necessitat de permanència, la necessitat d’herència i les
pors de l’ànima que ens confronten al drama d’existir. Com sobreviure a la por?
Perdoneu-me l’envestida de paraules però no les puc frenar quan penso en aquest llibret
tan pertorbador, fascinant i terrible. Us atraparà, n’estic convençut.
No cal dir que per a mi ha sigut un regal, un luxe, poder endinsar-me en l’univers Cunillé.
Dirigir òpera no és dirigir teatre de text, té els seus propis codis, però jo m’ho he pres
igual. Amb la complicitat de la Marisa i d’en Toni hem buscat i rebuscat en cada rèplica
la forma gestual més neta i elaborada per fer que siguin les paraules les que expressin
les emocions i sempre al servei de la música del mestre Miquel Ortega. Que és qui ha
tingut a les mans el gran repte! És qui ha convertit en òpera aquesta trobada i se l’ha
feta seva. Cada nota, cada motiu, cada silenci està ple de referències musicals en la
peça mateixa i en la història de la música. Música que com un òrgan intestinal
s’expandeix i es contrau en un trencaclosques ple de força descriptiva per anar donant
cos a aquesta confrontació de mons que ens manté expectants, immersos, tocats… fins
a quedar-nos sols amb la necessitat o no d’oblidar el que hem escoltat per sobreviure.
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Ana Prieto Nadal, El teatro de Lluïsa Cunillé. Claves y tendencias en su
producción del siglo XXI (2000-2015) Madrid : Esperpento Ediciones Teatrales,
2016
[...] Lluïsa Cunillé recibió, en calidad de autora residente del Teatre Lliure, el encargo de
escribir una obra basada en un informe de la FAO sobre la hambruna y la mortalidad
infantil en el mundo. De aquí salió Après moi, le déluge, obra que delata con precisión
psicológica y política la ferocidad del colonialismo. Señala Joan-Anton Benach que «la
autora vinculó la propuesta a los fundamentos estructurales de la calamidad, alejando el
tema de toda lectura filantrópica o del argumentario de la mejor ONG» (2007: 52).
Espacialmente situada en un África invisible, en la habitación de un hotel de Kinshasa
—actual República democrática del Congo—, y temporalmente referida al período
posterior a la salida del gobierno del presidente Mobutu, Après moi, le déluge muestra
una actitud ética y un compromiso ideológico maduro, alejado de aspavientos
aleccionadores. La atraviesan y la hacen posible dos personajes visibles y uno invisible.
Los dos personajes visibles que interaccionan en esta antesala de habitación de hotel,
evocada con trazos minimalistas pero funcionales a través de unos pocos objetos —tres
butacas y una mesita de cristal, sobre un suelo cubierto por una gruesa moqueta—, son
un Hombre de negocios que trafica con coltán y una Intérprete que habla quince idiomas
y que, empecinada en tomar el sol, no sale de la zona hotelera. El interrogatorio al que
el traficante somete a la mujer está a medio camino entre lo cortés, con tintes banales,
y lo inquietante; el desinterés y la apatía constituyen la particular coraza que la Intérprete
se ha construido para sobrevivir, manteniéndose atrincherada en una amnesia y una
frivolidad deliberadas:
HOMBRE.- ¿Por qué se divorció?
INTÉRPRETE.- Mi marido me dejó.
[...]
INTÉRPRETE.- ¿Sabe qué me dijo antes de dejarme?
HOMBRE.- Qué le dijo...
INTÉRPRETE.- Después de mí, el diluvio.
[...]
HOMBRE.- Es lo mismo que dijo Mobutu cuando el golpe de Estado, antes de dejar el país
(Cunillé, 2011: 199-200).

Después la Intérprete deberá traducir las palabras del recién llegado, el hombre
misterioso al que esperaban. Se trata de un africano viejo, de un poblado del norte; está
enfermo y ha venido para proponer un último negocio. Pero el espectador no lo ve: ese
es el truco de la obra. El viejo entiende el idioma del Hombre pero no puede hablarlo,
porque solo habla en kiluba; la Intérprete se convertirá en su voz —y, a ojos de los
espectadores, también en su cuerpo—. El africano pone reparos en que su intérprete
sea una mujer, pero acaba accediendo con la condición de que esta no lo mire mientras
traduce; es decir, que no mire la butaca vacía donde está el personaje invisible.
El africano pide una vida nueva para su hijo en el opulento primer mundo, e insiste en
que el Hombre se lo lleve a Europa, como músico, como chófer, como guardaespaldas,
como enfermero; lo que sea. El traficante rehúye implicarse y le ofrece un trabajo en la
extracción de coltán en el Congo. El congoleño, que no está dispuesto a que su hijo se
quede en África, explica cómo el chico fue secuestrado por la guerrilla y obligado a luchar
y a matar. El africano habla de las cosas estremecedoras que sabe de la guerra:
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HOMBRE.- Y qué más le ha contado...
INTÉRPRETE.- ¿Mi hijo? Cosas que le horrorizarían [...] Entraban en cualquier lugar que les
ordenaban y disparaban a todo el mundo que se pusiera delante, y a los que quedaban vivos
les cortaban las manos, especialmente a los soldados, para que les tuvieran miedo. A algunos
soldados incluso les arrancaban los ojos y el corazón, los cocinaban y luego se los comían.
Violaban a todas las mujeres que les gustaban y se las llevaban con ellos (Cunillé, 2011: 221222).

En un momento dado, el africano parece desistir ante la impaciencia y cerrazón del
Hombre, pero no es más que una estrategia; hace amago de irse —el cuerpo de la
Intérprete, poseída por el africano, se levanta— pero luego vuelve a la carga y ensalza
repetidamente las cualidades de su hijo. Es tanta la insistencia del anciano que el
traficante acaba cediendo. Quiere conocer al hijo. Le pide al africano que lo haga subir
a la habitación del hotel, porque desea hablar directamente con él:
HOMBRE.- Es posible que pueda darle un trabajo.
INTÉRPRETE.- ¿Quiere que trabaje para usted?
[...]
HOMBRE.- Sí que le necesito. (Pausa larga.) ¿Quiere que llame a recepción para que le
avisen?
INTÉRPRETE.- ¿A mi hijo?
[...]
HOMBRE.- ¿Dónde está entonces?
INTÉRPRETE.- En ninguna parte. Mi hijo murió hace dieciséis años (Cunillé, 2011: 241-242).

El africano replica que su hijo murió a los tres años, como consecuencia de una mala
cosecha; contrajo malaria y murió. Ésta es la pirueta final del viejo, la broma macabra.
Lo que pretende, sobre todo, es no ser el único depositario de la pérdida del hijo. Avivar
por un momento, efímero y huidizo, la conciencia europea. Denunciar la impasibilidad y
la dadivosidad afectada de los blancos. El africano lo ha elegido precisamente a él
porque le ha parecido el más difícil, el hombre de negocios más duro e implacable, y
también el mejor negociante. Ha querido agujerear su coraza, herirlo, importunarlo:
INTÉRPRETE.- [...] Si mi hijo aún estuviera vivo habría vivido todo lo que le he contado. Ni
siquiera yo, su padre, habría podido ahorrarle nada de todo lo que le esperaba. (Pausa.)
Todos estos años sólo le hemos echado de menos su madre y yo, y desde hace cuatro años
solamente yo. Pero ahora usted también le echará de menos cuando vuelva a Ciudad del
Cabo.
HOMBRE.- ¿Por eso ha venido a verme?
[...]
INTÉRPRETE.- He venido para poder oír decir a alguien que necesitaba a mi hijo y estar
completamente seguro de que alguien más que yo lo echaría de menos (Cunillé, 2011: 242).

El Hombre echa al africano de la habitación y se acaba el trance de posesión. El africano
se va y la Intérprete recupera su ser, su carácter huidizo, su amnesia. El Hombre la invita
a cenar pero ella rehúsa, con la excusa de tomar el sol antes de la cena, pues el sol —
puntualiza— es lo único seguro que hay en Kinshasa.
El desajuste entre fábula y drama se concreta en ese personaje aludido pero invisible
para el espectador, y que habla a través de la voz y el cuerpo de la Intérprete; amnésica
a su manera, la traductora es por eso mismo susceptible de convertirse, sin secuelas
posteriores, en vehículo o médium para la expresión del africano viejo. El personaje
ausente —ausente como corporeidad escénica, pero al mismo tiempo presente en virtud
de la transubstanciación de la Intérprete—, se convierte en el centro temático del drama.
Al principio el Hombre de negocios mira la butaca vacía, y la Intérprete no. Luego hay
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un punto de inflexión y la Intérprete pasa a hablar como si fuera el africano, poseída,
transubstanciada.
El visitante puede ser real —aunque invisible— o solo un espíritu; ella, una intérprete o
una médium. En cualquier caso, la historia del viejo no suscita la piedad del Hombre,
sino más bien su irritación, y en la Intérprete no queda sino olvido. El olvido es lo que
Europa tiene respecto de África. Abusa de sus recursos y se olvida. Certeramente lo
señala Joan-Anton Benach (2007: 52), cuando habla de la ausencia de África en los
asuntos que conciernen a su propio continente, y también César López Rosell (2007:
41), quien apunta que el pueblo africano solo es el invitado de piedra cuando se debaten
asuntos en los que debería tener voz y poder de decisión. Carlota Subirós (2008: 6)
precisa que Cunillé da voz a un hombre de un pequeño pueblo del norte del Congo, justo
donde Conrad situó El corazón de las tinieblas, y que «como el mítico Kurtz, esta figura
que domina la pieza brilla literalmente por su ausencia. Es una aparición fulgurante en
la imaginación de los demás. Pero al contrario que Kurtz, la suya es una vindicación de
justicia, de nobleza, de dignidad. Una voz que reclama su existencia».
Cunillé debe lograr interesar, con el relato del africano, al Hombre de negocios y también
al espectador, y señala Marcos Ordóñez (2007: 36) que lo hace por medio del sistema
más antiguo y efectivo: contando una buena historia, con sucesivas incógnitas e
imprevisibles revelaciones. Se recurre así a lo narrativo, al resorte épico. Se despliega
un discurso hipnótico, recurrente, con la finalidad de captar la atención del traficante y
del público. Hay un recurso a lo oracular, a lo pítico, al trance de la posesión.
El hotel, con su sobriedad, elegancia y confortabilidad, es el espacio propio del Hombre
de negocios y de la Intérprete, ambos blancos; por ello, cuando irrumpe un personaje
impropio de este espacio físico, y en realidad también ajeno al espacio psíquico de los
otros dos personajes, no llega a tomar cuerpo a los ojos de quienes lo miran: su
condición de existencia es la invisibilidad. No nos llega ni su voz ni su cuerpo, porque en
el espacio-estado que habitamos no somos capaces de verlo. Todo llega en diferido,
mediatizado. África no cabe, no llega, no alcanza, en un lugar para europeos blancos y
poderosos, ni en un hotel de la capital congoleña ni en un escenario de teatro. La
ausencia de África va más allá del fuera de escena, de lo extraescénico; entra en el
ámbito de lo moral. El africano viejo funciona como metáfora de la invisibilidad de África.
La escritura directa, hábil e inteligente de Cunillé no se adentra en dudosos vericuetos
de índole sociológica, sino que utiliza una elocuente metáfora —la ausencia del
congoleño— para mostrar la prescindencia que se tiene del continente africano a la hora
de tratar sus asuntos. El tono es asordinado y ominoso, «agazapado en la vibración
profunda de la obra y no con la envoltura del rutinario discurso tonante-humanitario que
suele utilizarse para agitar la mala conciencia de la sociedad opulenta» (García Garzón,
2008: 88). Lluïsa Cunillé es tan reacia a la espectacularización del dolor y la miseria que
opta precisamente por la vía opuesta: invisibiliza África, la niega, la borra, y evidencia
así su ausencia en las cuestiones que la atañen. La obra cumple su cometido de
denuncia de la colonización sangrante de un pueblo sin que los personajes salgan de
una habitación de hotel.
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Héctor Mellinas, «Après moi, le déluge de Lluïsa Cunillé: política i sostracció»,
a la revista Els Marges 108, Hivern 2016.
Lluïsa Cunillé (Badalona, 1961) és, molt probablement, l’autora dramàtica de més volada
literària del panorama teatral contemporani. És pertinent de fer aquesta lloança per una
senzilla raó que situa en lloc preeminent la consideració literària del seu teatre: l’autora
no dóna excessiva importància a la representació escènica de les seves obres —només
així podem comprendre que, per descansar d’un text, n’escrigui un altre—, mentre que
entre les noves generacions l’escriptura s’adapta a les necessitats de l’espectacle, els
textos s’escriuen per ser estrenats, i només un cop representats el seu sentit últim
s’acompleix. Estem vivint un canvi en l’escriptura dramàtica amb el qual sembla que
oblidem que «el teatre no és per a representar sinó representable» (MOLINS 2006, p.
68).
A part de la ja esmentada, altres consideracions emmarquen l’obra de Cunillé. La tria
idiomàtica de l’autora a l’hora d’escriure les peces n’és una. La preeminència inicial del
castellà s’explica per la influència de la formació rebuda de José Sanchis Sinisterra —
que determinarà globalment, com veurem, l’opció estètica de l’autora en consonància
amb el Teatro Fronterizo imperant als anys noranta a la Sala Beckett de Barcelona.
S’explica també la redacció en castellà quan l’obra és escrita a quatre mans amb Paco
Zarzoso o quan el dipositari del text és la Companyia Hongaresa de Teatre. En canvi,
quan és dramaturga resident del Teatre Lliure de Barcelona durant els anys de direcció
artística d’Àlex Rigola i en els encàrrecs constants de Xavier Albertí, el director que més
l’ha estrenada, els textos els escriu en llengua catalana. Diríem, doncs, que l’autora no
s’adhereix a cap tradició lingüística en particular, sinó que la llengua és considerada una
eina d’escriptura, un element instrumental.
Cal remarcar que Cunillé s’inscriu, ja des dels inicis, en la branca del teatre català
alimentada pel mestratge de Sanchis Sinisterra; una opció teatral que pren per referent
aquell teatre de l’amenaça del qual Beckett i Pinter són els màxims exponents i que
valora què és allò que fan els protagonistes en escena, amb independència del
recorregut dramàtic previ de cada personatge. D’aquesta manera, l’autora encaixa amb
les tendències dramàtiques característiques de la contemporaneïtat —com ara la
fragmentació del drama o la reflexió explícita sobre les formes de violència que
caracteritzen la nostra societat— que, allunyant-se cada cop més de l’opció realista que
havia determinat l’evolució melodramàtica dels darrers anys del teatre en català, posa
l’èmfasi del fet teatral en els conflictes de llenguatge i no en els ideològics, en mots
d’Anne Ubersfeld.
Cunillé, doncs, durant l’etapa que el seu mestre ha batejat amb el nom de poètica de la
sostracció —un primer període que va dels inicis a començament dels 2000—, explorarà
la dependència de l’altre que els interlocutors d’un diàleg creen i com una paraula,
verbalitzada o no, és capaç d’ofendre, esdevenir un element clau en la relació que
s’acaba de generar i capgirar-la fins a extrems insospitats que sobrepassen la realitat
quotidiana en la qual semblava inscriure’s el text. És en aquest període que, com
correspon a l’escola de la qual prové, el deix de desconstrucció beckettiana i l’estructura
dramàtica habitual en Pinter són més evidents.
L’autora comparteix amb el dramaturg britànic un cert mecanisme dramàtic basat en
l’estranyament que troba la resolució gràcies al coup de grâce amb el qual un dels
personatges s’erigeix com a vencedor del combat dialèctic (ZOZAYA 2000, p. 21)
mitjançant el qual l’autor explicita el bloqueig de l’ésser humà a l’hora d’assolir una
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comunicació absoluta, amb tots els elements que això implica. A partir d’Aquel aire
infinito (2002), el text que li ha fet merèixer el Premio Nacional de Literatura Dramática,
Cunillé repensa la conducta dels personatges dels seus textos i se serveix de la tradició
literària per dotar d’entitat, personalitat i recorregut vital els protagonistes de les seves
peces, que, cada cop més, són símbols dels elements que caracteritzen les societats
occidentals del món contemporani. D’una manera cada vegada més explícita, l’autora
llançarà diatribes contra els sistemes polítics que han determinat la situació de caos, en
el sentit més beckettià possible, en què vivim sense deixar de banda, però, l’exploració
sobre la dependència de l’altre.
***
«El desembre de 2004, Lluïsa Cunillé va rebre l’encàrrec del Teatre Lliure d’escriure una
peça prenent com a estímul una pàgina de diari, que donava compte de l’informe anual
de la FAO sobre els índexs de mortalitat infantil al món en relació amb la malnutrició i la
fam» (SUBIRÓS 2007, p. 11). Aquest és l’origen d’Après moi, le déluge (2007), el text
amb el qual Cunillé guanyà el Premi Nacional de Teatre i que no deixa de ser
representatiu d’allò que entenem per teatre contemporani, més enllà de ser, penso, la
peça literàriament més ambiciosa de la seva autora, en la qual aconsegueix, sense posar
en escena cap acció escabrosa, generar un efecte violent, una bufetada intel·lectual a
l’espectador, que es veu denunciat, vulgui o no, com tot Occident, pel fet de considerarse el melic del món.
El joc escènic que Cunillé proposa ha estat llegit des de les tendències teatrals
contemporànies a tall d’exemple —en tant que narració discontínua i, per tant, èpica—
del concepte de rapsòdia que, entre d’altres possibilitats de síntesi, proposa «distintes
articulacions del relat dins del drama —amb veus narradores/interrogadores que
introdueixen la focalització d’un subjecte èpic, però també la subjectivitat lírica (i onírica)»
(BATLLE 2009a, p. 9).
Ara bé, més ençà de la inserció de la peça en els pressupòsits formals del teatre d’avui,
el text és una denúncia de «la ferocidad del colonialismo» (PRIETO NADAL 2013, p.
596) i estableix un diàleg evident amb Heart of Darkness (1899) de Joseph Conrad per
criticar la manca de sensibilitat occidental envers allò que no pertany al primer món.
Après moi, le déluge és una frase atribuïda al monarca Lluís XV de França (1710-1774),
una sentència que profetitza —si la llegim des de l’òptica de la Revolució Francesa— la
desaparició radical d’una societat corrupta. Cunillé, però, intertextualitza la frase de
Mobutu, president de la República del Zaire, si bé la posa en boca de l’exmarit de la
Intèrpret, malgrat que el personatge mateix dubta de l’autoria de la sentència. GarcíaPascual (2011, p. 349) llegeix en el títol de la peça una crítica a la societat occidental en
el sentit que el diluvi és una forma d’aniquilar la civilització, mentre que Subirós (2007,
p. 14) potencia l’associació del càstig bíblic amb «la idea de renaixement, de purificació
i de fertilitat». Certament, Cunillé emfasitza en aquesta peça la necessitat de substituir
una societat deliberadament amnèsica per una comunitat més activa; ara bé, a nivell
textual i deixant de banda la peça en conjunt, el títol fa referència a l’efecte que produeix
la història del personatge africà invisible —tant per als personatges europeus com per al
públic— en l’Home europeu protagonista. Après moi, le déluge, doncs, mostra la caiguda
d’un home, un de tants occidentals, en el parany africà: parar-hi atenció implica no poder
seguir amb la vida preestablerta.
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És en aquest sentit que hem d’entendre la citació inicial del text de Cunillé, que, tot
remetent al relat de Conrad, ens ofereix la clau hermenèutica de la peça: «Els homes
que vénen aquí no haurien de tenir entranyes». En el seu context primigeni, la sentència
es correspon amb la consideració d’un personatge sobre la resistència a emmalaltir dels
homes que passen per Àfrica:
“Men who come out here should have no entrails.” He sealed the utterance with that smile of
his, as though it had been a door opening into a darkness he had in his keeping. You fancied
you had seen things – but the seal was on.

Cal entendre, pel somriure que segella la foscor del comentari, que les malalties a les
quals es refereix l’autor no són només de caire físic —recordem que la narració no deixa
de ser la història de l’embogiment del mitificat senyor Kurtz. Àfrica obliga els visitants a
buidar-se d’humanitat, d’empatia, a omplir-se de tenebres per sobreviure. L’excés de
sensibilitat és la debilitat humana que han de salvar aquells que treballen al tercer món:
l’amnèsia és l’única sortida; per seguir endavant, cal silenciar allò que es pateix o
renunciar a les entranyes per no incubar cap acció, per anular la voluntat i no estremirse a nivell factici, en mots d’A. H. Clough.
El vincle amb Heart of Darkness es farà encara més explícit amb el gir argumental del
desenllaç de la peça amb el qual l’autora, de la mateixa manera que Conrad, proposa
«a final example of narrative breakdown» (LYON 1995, p. xxxiii). Les experiències
narrades pels dos personatges principals —Marlowe en el cas de l’anglès i l’Home en el
cas de la catalana— s’han encaminat cap a la coneixença del personatge entorn del qual
s’articula el discurs dels textos. Serà la impossibilitat d’acomplir aquesta necessitat allò
que generarà el trencament del relat i, en el cas de Cunillé, l’efecte de pública culpabilitat
desitjat.
Aquesta reproducció de l’estructura de la novel·la, però, queda emmarcada per les
converses que l’Home manté amb la Intèrpret, també europea: una dona deliberadament
amnèsica que simbolitza la naturalesa europea i representa —en la línia d’aquella citació
inicial de Conrad— el comportament majoritari dels qui viatgen a l’Àfrica:
HOME: I no surt mai de l’hotel?
INTÈRPRET: M’agrada molt el sol. És el que més m’agrada de Kinshasa.
HOME: Quant de temps fa que no surt de l’hotel...
INTÈRPRET: No ho sé.
HOME: No ho sap?
INTÈRPRET: Fa temps.
HOME: I per què porta un paraigua a la bossa si no surt mai?
INTÈRPRET: És l’única cosa de marca que tinc. És un Louis Vuitton.
HOME: La roba que porta també és molt bona.
INTÈRPRET: S’hi ha fixat.
HOME: És clar.
INTÈRPRET: Com a tota la gent de Kinshasa, a mi també m’agrada la roba bona.
(p. 27)

Al llarg de la conversa inicial, la Intèrpret evita parlar de qualsevol aspecte introspectiu i
talla les possibilitats d’interacció amb l’Home d’una manera esquiva i repetitiva —fins a
tres vegades respon amb un lacònic «Potser després». És així com el personatge
impedeix l’inici d’una relació de dependència amb l’Home, al contrari de la que ell
establirà amb el personatge africà; aquest blindatge deliberat envers l’altre no deixa de
ser un «blindaje contra la propia conciencia» (PRIETO NADAL 2013, p. 599). L’única
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concessió que la dona es permet és la de desfer-se els cabells i explicar a l’Home com
ha arribat a l’Àfrica:
INTÈRPRET: [...] També vaig fer de cantant, després de ser actriu. Era la cantant d’una
orquestra que es deia «Paradise», d’això sí que me’n recordo. Actuàvem a festes i a creuers
de luxe, així és com vaig arribar a l’Àfrica. (Pausa.) No s’ho creu? Pausa. La Intèrpret es posa
a cantar un parell d’estrofes d’una cançó, després es queda callada. Obscuritat. (p. 57)

Aquest gest, però, corresponent al diàleg posterior al relat de l’africà, és percebut com
una frivolitat en el context resultant, com una ajuda que la Intèrpret ofereix a l’Home per
superar el trasbals que la història que acaben de sentir representa. També per això, és
la mateixa Intèrpret qui s’atura però que no pot evitar ser «la quintaesencia del perfecto
intérprete: convertirse, durante el tiempo de la traducción, en el otro, y después olvidarlo
todo. Por oficio y, redondeando la metáfora, por europea» (ORDÓÑEZ 2007). El final de
la peça, doncs, és explícit quant a la voluntat de denunciar les actituds europees: un món
luxós que atret per un territori exòtic defuig el record d’allò que pot ferir el seu mode de
vida; és per això que la Intèrpret oblida immediatament la conversa que acaba de traduir
i s’estalvia qualsevol reflexió que pugui torbar-la.
García-Pascual qualifica d’indiferent l’actitud de la Intèrpret i destaca la compassió de
l’Home (2011, p. 348). Ara bé, la indiferència de la dona té aquí el valor d’escapisme i
passivitat, de solipsisme; mentre que l’Home no sent compassió pel noi africà —jove
absent a l’escenari però eix vertebrador del diàleg—, sinó que n’és tan dependent com
el pare, un personatge invisible a ulls dels personatges europeus i, per tant, també per
als espectadors:
HOME: [...] Pel que sembla només entén el kiluba. (Tots dos miren alhora cap a una de les
butaques en silenci uns segons.) Què passa?
INTÈRPRET: (mira l’Home) Diu que també entén la seva llengua, però que no la sap parlar.
(p. 32)

Aquest home africà d’invisible presència física a escena, encara que focalitzat pels dos
europeus en una de les tres cadires de l’habitació de l’hotel, protagonitzarà amb la
Intèrpret una psicomaquia, un recurs textual que permet a Cunillé de posar en escena
els protagonistes absents mitjançant el llenguatge. Gràcies a una tècnica dramàtica com
aquesta, és pertinent de vincular Après moi, le déluge amb una tendència contemporània
com la fragmentació del drama caracteritzada per la forma teatral que vehicula el procés
de la memòria, la perplexitat del «jo escindit» del subjecte (BATLLE 2005, p. 123).
Durant bona part de l’obra, Cunillé mantindrà l’africà sota aquest «mecanismo de omisión
extremo» (PRIETO NADAL 2013, p. 597) i li donarà veu a partir del cos de la Intèrpret,
que perdrà la identitat per oferir la del pare; un africà que, juntament amb el seu fill,
proposaran a l’Home un negoci per aspirar al mateix nivell de vida que els europeus.
Al començament, la Intèrpret traduirà allò que l’africà digui. Però en la primera pausa
llarga del text, l’ànima de l’africà posseeix totalment el cos de la Intèrpret i aquesta passa
a parlar en primera persona:
HOME: Què sap fer el seu fill a part de jugar a futbol?
INTÈRPRET: És pagès com ell, però podria aprendre un altre ofici si cal.
HOME: Ho sento però no tinc temps d’ocupar-me del seu fill. És millor que busqui algú altre
que li faci de representant.
Pausa llarga.
INTÈRPRET: Vostè té fills?
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HOME: Què vol dir amb això?
INTÈRPRET: Jo li he ensenyat al meu fill tot el que sé però amb això no n’ha tingut prou, ell
necessita que algú altre li ensenyi alguna cosa que jo no li puc ensenyar.
(p. 35-36)

El que tractarà d’aconseguir l’africà és que l’Home senti la necessitat de dependre del
seu fill com d’un empleat, d’un representant o d’un fill. Apel·lant a un possible vincle
emocional, el pare africà relata la vida que el jove s’ha vist obligat a dur i en mitifica la
figura. Serà amb la segona pausa llarga del text que l’Home demostrarà interès pel noi
africà, el qual, fins i tot, creu haver vist:
INTÈRPRET: Jo aquesta setmana he tingut enveja de vostè.
HOME: De mi?
INTÈRPRET: A causa de l’interès del meu fill per vostè. Mai no s’havia interessat tant per
ningú.
Pausa llarga.
HOME: Aquest matí, en sortir de l’hotel, hi havia un noi molt alt a la porta. De sobte m’ha
vingut al cap. Potser era el seu fill.
INTÈRPRET: Aquest matí el meu fill s’ha quedat amb mi perquè no em trobava bé. (p. 47)

La conversa se centra, però, en els diferents valors que representen Europa i Àfrica:
mentre que l’Home parla de la capacitat de mentir i l’estima pels diners, l’africà defensa
la noblesa de la sinceritat i la necessitat de conscienciar sobre la manca de futur que
viure al tercer món implica. La indiferència, el menyspreu i la corrupció dels valors
europeus es fan evidents quan descobrim que l’única angoixa de l’Home és la malaltia,
la proximitat de la mort i la necessitat d’un final digne. La por al suïcidi és només europea,
pròpia d’aquells que hi tenen molt a perdre; de manera que el jove africà, sense cap
possessió ni esperança —símbol de tot un continent—, és prou valent per prémer el
gallet. Aquesta és la raó de la dependència que l’Home demostra pel noi: la necessitat
de poder morir segons el seu arbitri. I és només quan es verbalitza aquest desig que
l’autora capgira el sentit de la peça amb un coup de grâce:
HOME: On és, doncs?
INTÈRPRET: Enlloc. El meu fill va morir fa setze anys.
Pausa.
HOME: El seu fill és mort?
INTÈRPRET: Va morir quan tenia tres anys. (Pausa.) No vol saber de què va morir?
HOME: Sí.
INTÈRPRET: Aquell any vaig tenir una mala collita, ell va agafar la malària i com que no
estava prou fort, no se’n va sortir. (Pausa.) Si el meu fill encara fos viu, hauria viscut tot el que
li he dit. [...] Volia que algú més que jo trobés a faltar el meu fill. I vostè el trobarà a faltar
perquè m’ha dit que el necessitava. (p. 54)

Aquest recurs teatral és similar a la capacitat materialitzadora de veritat que el llenguatge
adquireix en les peces de Harold Pinter, en les quals «there are things I remember which
may never had happened but as I recall them so they take place». En canvi, en el cas
que ens ocupa, «la materialidad de la palabra no logra corporeizar la realidad» (PRIETO
NADAL 2013, p. 602), ja que cal explicar la identitat del noi africà perquè l’europeu
protagonista en copsi l’existència. La peça, doncs, no deixa d’escenificar la invisibilitat
que el continent africà té per a Europa; la ignorància d’un món per part de l’altre.
És en aquest moment quan observem l’amfibologia del títol: després d’allò que ens ha
explicat el pare africà, com a l’Home, només ens queda la mort. La civilització que els
europeus de Cunillé representen ha de desaparèixer, i és l’espectador qui ha de decidir
si vol canviar la conducta i, per tant, si el diluvi ha d’esdevenir un renaixement o un càstig.
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Amb el gir argumental es produeix un efecte catàrtic en els espectador, que reben com
a propi el sotrac emocional de l’Home, el personatge sobre el qual recau tota la culpa de
la impassibilitat d’un continent (PRIETO NADAL 2013, p. 602). El públic es veu obligat a
sentir-se culpable per la responsabilitat que té envers una relació truncada amb el
continent menyspreat; sensació de lliçó moral dirigida al món occidental que es veu
accentuada en el moment en què la Intèrpret reprèn el control del seu cos quan l’africà
ja és fora de l’hotel.
La voluntat crítica és explícita en aquesta peça que «muestra una actitud ética más clara
y un compromiso ideológico de la autora perfectamente maduro, ajeno a cualquier forma
de sermoneo» (BENACH 2007) i que no deixa de continuar una vessant social —iniciada
amb Barcelona, mapa d’ombres (2004), que va valer a l’autora el Premi Ciutat de
Barcelona— en la qual les connotacions polítiques que determinen els personatges
esdevenen clau per entendre les relacions en les quals es fonamenten els diàlegs.
Cada cop més, Cunillé opta per aquesta dramatúrgia ideològicament compromesa a
l’hora d’expressar la necessitat de l’home de tenir companyia, de mostrar la dependència
de l’altre que caracteritza la por a la solitud i la incapacitat d’actuar per un mateix. En són
exemples clars els dos darrers textos estrenats de l’autora. Mentre que a Geografia
(2014) supedita el comportament reivindicatiu i l’ús intertextualitzat de la mitologia
clàssica a l’exhibició escènica d’una relació mancada de comunicació i, per tant, de
dependència, a El carrer Franklin (2015) Cunillé subverteix els discursos polítics que
caracteritzen la nostra situació actual i, amb un desnonament com a situació escènica,
ens recorda que la societat només actuarà quan estigui realment preparada per canviar
a nivell intern, això és, quan aboleixi per complet la necessitat d’una jerarquia en tots els
àmbits.
Val a dir que els quatre textos esmentats obeeixen a encàrrecs de la Sala Beckett, el
Teatre Lliure i el Teatre Nacional de Catalunya. En tots els casos, l’autora demostra ser
prou hàbil a l’hora de defugir la circumstància i, sense perdre l’estil dramàtic dels diàlegs
que caracteritzen les reflexions a l’entorn de les relacions que els homes estableixen,
aprofita la plataforma que les esmentades institucions representen per vehicular un
seguit de consideracions politicosocials típiques de la nostra comunitat.
Les reflexions de Cunillé no cal que siguin en veu alta: hom no pot ofendre’s per la
paraula, com diuen els bangala, però allò que no diem, i que no per això deixem
d’expressar, sí que pot resultar desplaent. Potser per aquesta sostracció apocalíptica
característica de l’autora hem trigat a considerar Lluïsa Cunillé una dramaturga
compromesa socialment amb aspectes conflictius de la realitat, al nivell dels autors
dramàtics que porten la veu cantant del panorama teatral internacional.
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