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Llàtzer Garcia escriu i dirigeix Al final, les visions, una 
coproducció de la Sala Beckett i el Grec Festival de 
Barcelona. 
 

La Sara i l’Adri, una parella jove, s’instal·len en una masia, 
no gaire lluny de Girona. De seguida coneixen el veí, l’Àlex, 
que viu sol en una casa a poques passes de la seva i amb qui 
comencen a establir una relació que es consolida la nit que 
ell els convida a sopar. Acabada la reunió, i ja de matinada, 
la Sara no pot dormir i, en mirar per la finestra, veu el seu 
veí, ajupit a terra, mig nu, mirant-se de manera obsessiva 
la casa on viuen i, en concret, la finestra del dormitori que 



ocupen… Les nits següents, l’Àlex continua fent la mateixa 
estranya aparició. 

Culpes imposades, redempcions que es fan esperar molts 
anys, somnis, retorns, visions i finals formen part d’una 
història intensa que ens parla d’aquell territori en el qual 
conviuen persones vives i mortes, les que ja han marxat i 
les que, potser malgrat seu, encara hi són.  

Una obra original i sorprenent que parla sobre la forma de 
conviure amb la mort i que té aparença de thriller i 
elements d’intriga, però també entranyes i veritat.  

El director gironí Llàtzer Garcia és un dels dramaturgs 
catalans actuals de referència. Basada en una experiència 
personal real, aquesta obra parla, sobretot, de la culpa i la 
trama es construeix amb pinzellades de misteri, de somnis, 
d’obsessions. 

 

Text de l’autor 

Aquesta obra es podria dir La catàstrofe. De més jove tenia 
uns amics que tocaven en en grup de música. Tot i que eren 
més grans que jo, acostumava a passar tardes amb ells i 
veia com assajaven. Un dia, vaig rebre una trucada que 
m’informava de l’accident. La catàstrofe. Imprevisible, com 
gairebé totes. I, com gairebé totes les catàstrofes, hi va 



haver qui es va enfonsar i qui es va salvar. Com és, després, 
la vida d’aquests salvats, d’aquests supervivents? És fàcil 
de portar quan el destí els ofereix una oportunitat, una sort 
millor que la dels companys o familiars? Amb aquests 
records i amb aquestes preguntes comença a néixer 
aquesta ficció. I amb ella neixen la Sònia, en Toni, l’Adri, la 
Sara, en Marcus –que ja no vol que l’anomenin així – i, 
també, l’Álex. 

Aquesta obra es podria dir L’home marcat. Aquest Álex 
sempre se’l va considerar una persona en qui no podies 
confiar. Quan hi havia un problema, no hi havia cap dubte: 
el culpable era ell. I aquesta percepció es podia trobar més 
enllà del seu grup d’amics. Era la marca que carregava des 
de sempre, des de la infància. Quan va començar aquesta 
sospita constant sobre l’Álex? Què o qui la va originar? 
Potser era la seva manera de comportar-se el que feia que 
la gent l’assenyalés? O era aquest assenyalament el que el 
condicionava a comportar-se d’una determinada manera? 
Segurament ningú no té la resposta. Potser en Marcus? 

Aquesta obra també es podria dir Retorn al passat. I és que 
aquest Marcus no passa pel seu millor moment. Més enllà 
dels seus problemes i les seves inestabilitats, ara, a més a 
més, no pot deixar de somiar amb aquells que ja no hi són. 
Amb aquelles vides passades. Per què, ara? Tants anys 



després? D’on surt, tot això? Està desesperat, segurament 
perquè es nega a ser algú que només viu el i pel passat. 
D’altres sí que s’hi han abocat. D’altres sí que ho han 
convertit en un sistema de vida. I és que, realment, val la 
pena dedicar el nostre cor i la nostra ànima al present que 
tenim? Si el passat va ser més lluminós, per què no abocar-
nos-hi? El futur millor no pensar-lo. 

Aquesta obra també es podria dir Història de dues cases. 
Les cases, com bé sabem, tenen vida pròpia. També neixen, 
creixen, també moren. I, algunes, ressusciten. Als afores de 
Girona hi ha dues cases, separades per un camí petit. Dues 
cases que s’observen, mútuament. O potser és més aviat 
una la que vigila l’altra. Com deu ser el seu interior, 
actualment? Com estan distribuïdes les habitacions? 
Quantes n’hi ha? Hi ha una habitació més al costat de les 
escales que comuniquen la planta de baix amb la de dalt? 
Què hi ha, en aquesta habitació? S’assemblen gaire les dues 
cases? Quanta gent hi viu? Qui són aquests dos nous 
inquilins? 

Aquesta obra es podria dir de moltes maneres, però la 
història és una, oberta a altres  històries: històries de culpes 
imposades, de redempcions que no s’esdevenen, històries 
de vides passades i de somnis que tornen, de fugides, de 
finals i, per sobre de tot, de convivència entre vius i morts. 



Aquesta obra es diu Al final, les visions. 

Llàtzer Garcia 
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