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OPINIÓ

El curiós
renaixement
de les sales

de festes

SANTI FONDEVILA

Ves per on, las sales de festes tornen
a la cartellera quan pensàvem que
eren cosa d’altres temps. Qui va co-
mençar va ser The Hole, una pro-
posta que ha convertit el preciós Te-
atre Coliseum en un club i, més es-
pecíficament, en la casa de la Terre-
moto de Alcorcón, amfitriona d’una
vetllada en què els espectadors, as-
seguts a les taules, poden prendre
cava, cervesa, vi i picar una mica.

● El vell Astoria. Fa anys que l’As-
toria va tancar com a cinema. Des
d’aleshores ha estat un club privat
per anar a sopar i escoltar música,
bàsicament enregistrada. L’Astoria,
un local amb història i caixet, que en
el seu moment va acollir concerts de
Stéphane Grappelli, Django Rein-
hardt o Bill Coleman, anuncia ara
un gran espectacle: Circus cabaret,
“un sopar-espectacle sense prece-
dents a la ciutat”, diu la nota de
premsa, un xou musical en viu amb
una posada en escena que inclou ca-
baret, burlesc, acrobàcies… Les ac-
trius Queralt Albinyana i Anna Ca-
sas n’encapçalen el repartiment.

● ‘Lío’ al Principal. A la porta del més
antic teatre de Barcelona, el Princi-
pal, hi posa: “Theater, restaurant,
club”. D’acord. L’espai va obrir amb
un xou de Joan Gràcia importat
d’Eivissa. Abans de l’estrena, el local
va acollir un concert i una sessió de
discoteca amb un DJ de renom. Al-
guns pensen que l’aventura no és tan
escènica com pinten, perquè els
quartos es faran amb les copes, per-
què els promotors estan vinculats al
món de la nit, i no al teatre (fins ara).
Per això es fa estrany sentir el direc-
tor artístic del lloc, Toni Albà, lloant
Carlos Caballero com a prohom es-
cènic quan els seus antecedents im-
mediats pertanyen a un altre ram.
Veurem què passa.

● El Molino. Aquesta mena d’espec-
tacle, les varietats amb restaurant
inclòs, és el que va obrir el nou Mo-
lino. Però els números de taquilla
no els acaben de sortir, potser pel
reduït aforament.

● Àries a Casa Alfonso. Ja que hi som,
citem també la iniciativa del Restau-
rant Casa Alfonso, un altre lloc vene-
rable. Aquí no s’anuncia la funció, pe-
rò el cert és que un dia de la setma-
na i entre els comensals del sopar hi
ha cantants d’òpera que tot d’un ple-
gat surten amb el brindis de La Tra-
viata o una versió del Barcelona. Tres
o quatre intervencions breus per
amenitzar la vetllada. I sense sobre-
cost per al comensal.e
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“Intento novel·lar la història
que no ens han permès escriure”

Naga “Els britànics ens van dividir entre l’Índia i Birmània. La nostra lluita per la indepen-
dència es remunta al 1929” Canvis “Les noves generacions estan cansades de tenir por”

PERE ANTONI PONS

Easterine Kire Iralu, una escripto-
ra naga, viu exiliada a Noruega des
del 2005. La seva obra, traduïda a
diverses llengües, inclou novel·les,
contes, poemes i llibres infantils.
Ha guanyat el IV Premi Internacio-
nal Veu Lliure - Pen Català, que
s’entrega demà a Lloseta (Mallor-
ca). L’entitat també ha donat un se-
gon premi a l’Assemblea de Docents
de les Illes.

Quina és la història de la Terra dels
Nagues?
Entre el 1830 i el 1947 vam estar ocu-
pats pels britànics. I des d’aleshores
ho estem per l’Índia i Birmània, per-
què els britànics ens van dividir la
terra per la meitat i en van donar una
part a cada un. Tenim molts recur-
sos minerals i petroli: per això no ens
deixen anar. Abans de la colonitza-
ció britànica estàvem organitzats en
tribus i érem lliures, però no érem
oficialment un país. Per això ara nin-
gú ens reconeix la legitimitat. Tam-
bé érem una cultura molt guerrera.
La nostra lluita per la independèn-
cia es remunta al 1929.

Els nagues volen la independència?
És complicat. La lluita per la inde-
pendència va ser pacífica des del
1929 fins als anys 50, quan l’Índia
–independent des del 1947– va ocu-
par militarment el nostre país. Hi ha-
via un soldat indi per cada cinc na-
gues, i van ser uns anys terribles: es
torturava la gent, les dones eren vi-
olades, els pobles i els camps eren
cremats... Va ser un intent de neteja
ètnica, amb 200.000 morts. Alesho-
res els nagues vam prendre les ar-
mes. Avui la lluita continua. El pro-
blema és que entre els mateixos na-
gues hi ha hagut molts conflictes in-
terns, instigats sovint des de l’Índia.
Ara som vuit faccions, cada una llui-
ta pel poder, i ja són molts els morts
causats per nosaltres mateixos.

Per quina raó va haver d’anar-se’n
del seu país?
El pare dels meus fills estava molt
involucrat en la facció original de la
lluita per la independència, i rebia
moltes amenaces. A més, el meu fill
va ser segrestat. I quan jo intenta-
va escriure sobre el que estava pas-
sant, també rebia amenaces.

La violència continua?
Sí, encara hi ha morts per les lluites
entre les diferents faccions. I a més
encara hi ha vigent una llei del 1958
que permet que els soldats indis dis-

parin als ciutadans nagues “només
perquè es comporten de manera
sospitosa”. Estem millor que durant
els 50 i 60, però encara hi ha por. El
1995 un comboi de soldats indis ana-
va per un nucli urbà i un pneumàtic
se’ls va rebentar. Es van pensar que
algú els havia disparat i van obrir foc.
Van morir molts civils. Aquestes
atrocitats han passat durant més de
50 anys. I la comunitat internacio-
nal mai no hi ha intervingut. Fan dis-
cursos políticament correctes, però
només amaguen la realitat.

Teniu mitjans de comunicació?
Sí, però la televisió i la ràdio estan so-
ta control de l’estat. Fins als 90 si es-
crivies sobre la història dels nagues
el govern indi et censurava... Som
tractats com a ciutadans de segona.

Quina és la situació lingüística del
país?
L’anglès és la llengua oficial: a les es-
coles, a les administracions… I te-
nim més de trenta llengües tribals.
N’hi ha setze amb alguns centenars
de milers de parlants, i les altres són
més minoritàries.

La seva llengua materna és el te-
nyidie, però escriu en anglès. ¿Sou
majoria els que escriviu en anglès?
No. Som minoria, n’hi ha més que
escriuen en tenyidie o en altres llen-
gües tribals. Jo vaig anar a una esco-

la en anglès, perquè aleshores les
nostres llengües estaven molt
marginades, per això la meva
llengua literària és l’anglès. Ara
intentem promoure la nostra
llengua. La meva filla ja ha estu-
diat en tenyidie.

De què van les seves novel·les?
Per mi és important ordenar la
història cronològicament. La pri-
mera novel·la era sobre la guer-
ra entre els nagues i els britànics
(1830-1879). La segona passa du-
rant la II Guerra Mundial, quan
els japonesos van envair l’Índia i
nosaltres vam combatre al costat
dels britànics. També he escrit
sobre la guerra entre els nagues
i l’Índia. I sobre la situació de les
dones al meu país, que és patriar-
cal. Intento novel·lar la història
que no ens han permès escriure.

De la Terra dels Nagues fins a
Noruega. Quin canvi!
Sí. La diferència més gran és la
pau. A Noruega hi faig de biblio-
tecària, escric llibres i tinc una
banda de jazz i poesia. Des del
2009 vaig sovint al meu país. Les
coses milloren. Fa poc va haver-
hi una manifestació contra les
extorsions que algunes faccions
armades exerceixen contra els
ciutadans. Les joves generacions
estan cansades de tenir por.e
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Idioma
“L’anglès
és la llengua
oficial, i tenim
més de trenta
llengües
tribals”

Refugiada
“La diferència
més gran
és la pau.
A Noruega
escric i faig de
bibliotecària”


