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Els actors immigrants es fan
un lloc en l’escena catalana

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

Q
uan fa 20 anys La Cubana
va estrenar Cómeme el coco,
negre, a Santi Millán li va
tocar empastifar-se de pin-

tura per ficar-se en la pell fosca de
Rogelio, el caribeny del títol. Ara és
Roelkis Bueno, cubà de Guantána-
mo, ja nacionalitzat, qui interpreta
el personatge al Coliseum sense fal-
sos tints. Babu Cham, Aliou Danfa,
Dominika Kojro, Ayoub El Hilali,
Diego Fajardo i Frank Pietro són al-
tres exemples de com el fenomen de
la immigració ha arribat a l’escena
catalana amb la presència d’actors
estrangers que a poc a poc es van
obrint pas en la nostra cartellera. Al-
guns ho fan fins i tot en català.

Roelkis Bueno, que era ballarí i
actor a la seva Cuba natal, va arribar
a Barcelona per rodar una pel.lícula
i s’hi va quedar. Va animar la clien-
tela de la discoteca Trauma i va
aparèixer en algunes sèries de TV-3,
fins que un dia va arribar la troupe
de La Cubana i el va contractar. «Jo
no tenia ni idea de qui eren, però
tots els meus amics em felicitaven.
Vaig al.lucinar quan vam estrenar i
vaig veure que el teatre s’omplia ca-
da dia». Cinc anys d’experiència per
aquestes contrades li permeten par-
lar de les oceàniques diferències
amb l’illa dels Castro. «Allà no exis-
teix la serietat i puntualitat d’aquí.
Si els autobusos no funcionen, al-
gun actor no apareix i els altres im-
provisen, però, això sí, l’obra surt».

IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA / El senegalès
Aliou Danfa també fa comèdia.
Comparteix embull i rialles amb
Joan Pera i Lloll Bertran a Òscar, una
maleta, dues maletes, tres maletes i
s’ho passa «genial amb uns actors
molt divertits i bona gent». Fa tot
just dos anys i mig que és a Barcelo-
na i ja parla català. «Si sóc aquí, l’he
d’aprendre», assumeix l’actor, bre-
gat en la vitalista escena de Dakar.

Babu Cham va arribar de Gàmbia
el 1989 i el seu perfecte català li ha
obert les portes, entre altres, de la
Sala Gran del Teatre Nacional de Ca-
talunya, on representa El cercle de
guix caucasià, dirigit per Oriol Brog-
gi, amb qui també va fer Antígona.
«Vaig començar en el teatre fa 15
anys de rebot. El meu germà, Lamin,
va treballar amb Flotats i em va ani-
mar». Va debutar al Teatreneu amb
Blau/taronja i ha passat per la presti-

giosa direcció de Sergi Belbel i Car-
me Portacelli, i per diverses sèries i
pel.lícules. «Conec un parell d’actors
africans que fan teatre en català,
però espero que en pocs anys tingui
més competència». A vegades, diu,
ha sentit el «tracte diferent» de veu-
re’l «com a africà i negre i no com a
persona». Però ara, afegeix, hi ha di-
rectors com Broggi que li ofereixen
papers més enllà de la pell i del seu
origen. «Personatges forts, amb
caràcter» que li permeten trencar
l’estereotip d’immigrant.

Va ser Carles Maicas qui va obrir
camí als actors negres: «Vaig fer
unes proves a treballadors africans
del Maresme per escenificar Els ne-
gres, de Jean Genet, a la Sala Casal de
Mataró». Era el 1984 i d’allà van sor-
tir Lamín Cham i Mulie Jarju, pre-
miat a Sant Sebastià amb Las cartas
de Alou. «Els negres són actors nats,
molt creatius i aprenen llengües
amb facilitat», valora.

REFLEX DE LA REALITAT / Àlex Mañas,
autor i director d’En cualquier otra
parte, li va donar l’alternativa a la
polonesa Dominika Kojro, que va ar-
ribar a l’Institut del Teatre amb Eras-
mus. «És molt bona. Fins i tot en
l’única crítica que va deixar mala-
ment l’obra, ella se salvava», subrat-
lla Mañas. «El teatre és un reflex de
la realitat i cada vegada hi haurà
més mestissatge».

Marta Angelat dirigeix el marro-
quí Ayub El Hilali i l’equatorià Diego
Fajardo a Enemigo de la clase, de gira
per Espanya (al juny arribarà a Fi-
gueres). Violència en les aules a
través de la mirada desorientada de
sis alumnes conflictius. Fajardo, de
21 anys, és en la ficció «un producte
del carrer» i en la realitat, «un fruit
de la fe en un mateix». Va arribar fa
un lustre a Barcelona amb la inten-
ció d’estudiar i ser actor. «El meu pa-
re em va recolzar, els estudis eren
caríssims però em va dir: ‘Tu ets el
meu projecte més ambiciós i el gua-
nyarem’. Em va fer plorar».

Ayoub El Hilali té 18 anys i una
mare (Amina) i germà (Hamzan),
també actors. «Tot va començar amb
la meva mare, que ja al Marroc so-
miava ser actriu». Junts van fer Ami-
na busca feina. «A mi em coneixen
com el moret que parla català», dei-
xa anar Ayub. «El que falta és que
ens donin papers de metges, profes
o polis, com a França. Que no cai-
guin sempre en el fastigós tòpic». H

Els africans Babu Cham i Aliou Danfa triomfen amb
‘El cercle de guix caucasià’ i ‘Òscar, una maleta...’

«Falta que ens donin papers de metge o profe», diu
el marroquí Ayub El Hilali, d’‘El enemigo de la clase’

888El mestissatge arriba al teatre

UN ‘BURRO’ CUBÀ QUE PARLA CATALÀ A ANDORRA

LA INTEGRACIÓ DE ‘JUMENTO’

33 Babu Cham, de Gàmbia, a El cercle del guix caucasià, que dirigeix Oriol Broggi al TNC.

SANTIAGO BARTOLOMÉ

< Amb grans aplaudiments
ha rebut Andorra la
immersió en català
de l’actor cubà Frank
Pietro, autor, director i únic
intèrpret de Jumento. Les
aventures per Europa d’un ase
brasiler –que parla català– és un
original cant a la integració social.
Un al.legat a la diversitat cultural i
a l’entesa entre cultures que
Pietro aborda amb pinzellades de
la seva biografia i confia portar
aviat a Barcelona. «La idea se’m
va acudir quan vaig sentir un
obrer portuguès dir-li a un altre
que es passava el dia treballant
com un burro per pagar factures.
D’allà ve la història d’un animal
que decideix anar a buscar una
vida millor». Un viatge al progrés
amb moltes pedres en el camí.
«És una obra molt autobiogràfica.
Quan vaig arribar el 1994 a
Barcelona vaig pensar tornar a la
mare pàtria que només parlava
castellà, ja que la
desinformació sobre les

diferents llengües d’Espanya a
Llatinoamèrica és molt
gran. Em vaig trobar amb
un foc creuat de català i
castellà que desconeixia.
I vaig haver d’aprendre
català per viure i
treballar», explica. «Al

burro, una metàfora de
l’immigrant, se’l tracta

d’una manera o una altra
segons d’on vingui i on caigui.
En uns llocs se’l bastoneja,
en altres se’l venera, a
vegades és indiferent i
altres, una bèstia de
càrrega».

L’actor vaticina que cada
vegada hi haurà més burros en
el teatre català. «Espero que els
catalans sàpiguen aprofitar el
bagatge cultural que porta la
immigració. Jo sóc d’un país,
Cuba, que és culturalment ric
perquè ha sabut aprofitar les

aportacions procedents de
diferents cultures i
fer-les seves».
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Quioscos
i estels

ALBERT

Espinosa

La meva quiosquera,
una senyora preciosa
de cabells vermells, es
jubila precisament avui

A rticle número 60. Aquesta
setmana tanquen dues bo-
tigues del barri. La prime-

ra és una preciosa casa de mobles
i quadros. M’agradaven moltes de
les seves pintures encara que no
feia falta que les comprés perquè
cada matí, quan baixava al car-
rer, les veia a l’aparador. Però tot
això s’ha acabat.

Abans de vendre mobles va ser
una copisteria. M’agradava entrar
i sentir l’olor de fotocòpies. A
més, a la nit, era molt bonic sen-
tir el so de la fotocopiadora i veu-
re com tot el local s’il.luminava i
s’apagava com si fos una discote-
ca. Una pena que tanqués.

Però les dues pèrdues no són
res comparables amb la botiga
que tanca avui. Això sí, us ho ex-
plico perquè ho penso després
del millor de la setmana.

A la primera i única posició. Sí,
aquesta setmana no he volgut
compartir la llista amb res més
que amb la pel.lícula que hauria
d’haver arrasat als Oscars. Una
història plena d’amor, de senti-
ments, de llàgrimes i de tendresa.
L’al.lucinant Cometas en el cielo, la

cinta que m’ha fet plorar més en
els últims cinc anys i que m’ha
fet sentir més ganes de tornar a
llançar un estel a l’aire. No us la
perdeu, us farà mal veure-la però
us sentireu molt vius.

I torno a la realitat que també
m’esquinça. La botiga que tanca
és el meu quiosc des de fa 10
anys. La quiosquera, una senyora
preciosa de cabells vermells i ulls
plens d’història i saviesa, es jubila
precisament avui.

Trobaré molt a faltar aquell
quiosc que confronta amb un bar
i aquesta genial quiosquera que
cada any es disfressa per Carna-
val. Junts hem passat de l’«hola,
hola» a l’«et reservo el diari», viat-
ge inoblidable en qualsevol rela-
ció amb el teu quiosquer.

Vaig pensar tota la setmana
què li podia regalar avui, en
aquest últim diumenge, a la me-
va quiosquera i vaig decidir que
el millor era aquesta columna.
M’agrada que els diaris parlin
dels moments clau de la vida de
la gent.

Disfruta de la llarga vida que
tens per endavant i recorda la
preciosa frase de C. S. Lewis: «El
futur s’aconsegueix a un ritme de
60 minuts per hora». Disfruta
d’aquest gran futur i gràcies pel
bonic passat. Encara no sé quin
quiosc m’acollirà ara però una
part de mi queda en tu. Prometo
disfressar-me cada Carnaval. H

LLLEl mestissatge arriba al teatre

‘EL ENEMIGO DE LA CLASE’

ROELKIS BUENO (CUBA)
‘CÓMEME EL COCO, NEGRO’

«He patit el racisme dels
meus, dels equatorians. Tots
em deien que em deixés de
somnis i em posés a
treballar», explica Diego
Fajardo (dreta). «El meu triomf
ha estat creure en mi mateix,
ser perseverant i assajar
molt». El seu col.lega a El
enemigo de la clase, Ayoub El
Hilali, es va iniciar seguint els
passos de la seva mare i del
seu germà Hamzan
(protagonista de Fuerte
apache). «Volem crear a
Barcelona una associació
d’actors marroquins, perquè
n’hi ha força, però la cosa
està parada», explica Ayoub,
que està rodant El truco del
manco, l’opera prima de
Santiago Zannou.

«Estic encantadíssim amb La Cubana, és una
companyia molt original, que no s’assembla a
cap. Jordi Milán és un geni i aprenc
moltíssim, a més de passar-m’ho genial.
M’agradaria seguir amb ells molt de temps»,

declara el cubà Roelkis Bueno (a la foto, amb
Meritxell Huertas). Abans va treballar amb
Josep Maria Pou a la pel.lícula Adivina quién
soy i a les sèries El cor de la ciutat i Majoria
absoluta. «Tinc molta sort».

‘ÒSCAR, UNA MALETA, DUES MALETES, TRES MALETES’

L’actor senegalès és l’Òscar del títol, el xòfer
amb rastes del milionari protagonista (Joan
Pera). «Vaig començar en el teatre als 15
anys, a Dakar, i malgrat que no és fàcil aquí
aconseguir feina he anat fent cosetes: he

aparegut com a figurant i ballarí en diverses
òperes del Liceu i amb Ferran Rañé a La
controversia de Valladolid». Ara l’espera una
llarga gira amb les maletes d’Òscar després
d’una temporada al Teatre Condal.

‘EN CUALQUIER OTRA PARTE’

Àlex Mañas, autor i director
d’En cualquier otra parte, que
aborda la neteja ètnica i el
control dels sense papers, va
descobrir la polonesa Dominika
Kojro a l’Institut del Teatre. «Té
una capacitat brutal per
emocionar-se. Els actors de
l’Est són molt disciplinats i

tenen una gran formació»,
explica Mañas. La jove actriu (a
la foto, amb Roger Coma) va
tornar al seu país per acabar
els estudis i tornarà ben aviat
per poder reincorporar-se a la
gira de l’obra (ara, al Versus
Teatre, la substitueix Carmela
Poch).

LES OBRES EN CARTELLERA

AYOUB EL HILALI (MARROQUÍ) I
DIEGO FAJARDO (EQUADOR)

ALIOU DANFA (SENEGAL)

DOMINIKA KOJRO (POLÒNIA)


