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Es Baluard obrirà el 5 
d’abril ‘Project Moscow’
Es Baluard obrirà al públic dia 5 d’abril, coin-
cidint amb Palma Art Brunch, la mostra Pro-
ject Moscow, comissariada per Alberto Cartón 
i que forma part de “Primavera Russa”. És una 
acció artística grupal en què Marta Alvim, 
Christian García Bello, Jacobo Bugarín i Fe-
derico Strate-Pezdirc mostren la seva obra.

Taula rodona sobre 
patrimoni a Can Alcover
Demà, 2 d’abril, a les 19 hores, Can Alcover 
acollirà la cinquena taula rodona del cicle 
“L’estat de la cultura a Mallorca”, amb el tí-
tol Patrimoni historicoartístic. Hi participa-
ran Catalina Cantarellas, María José Mulet, 
Pere Rebassa, Helena Inglada i Maria del Mar 
Gaita, moderats per Joana M. Palou.

“La meva generació ha de 
reconstruir l’Afganistan”

MARGALIDA BONNÍN 

La vida de Nadia Ghulam (Kabul, 
1985) canvià quan a 8 anys una bom-
ba esclatà a ca seva i li cremà el cos. 
Després morí el seu germà i el seu 
pare tornà boig. Es féu passar per 
al·lot per menjar. Ara viu a Barcelo-
na i ha vingut per presentar Contes 
que em van curar, on, amb l’ajuda del 
folklorista Joan Soler, explica els re-
lats que sa mare li contava. 

Com curen els contes? 
Vaig estar malalta dos anys i amb les 
històries que m’explicava la mare 
m’oblidava del mal. Fou com una te-
ràpia. Els contes m’han curat i 
m’han format. Explicant les ronda-
lles de l’Afganistan al meu pare cata-
là, també m’he adonat que en el fons 
tots tenim una mateixa cultura. 

La vostra vida també és com un 
conte. A El secret del meu turbant 
l’explicàveu. Va ser dur? 
Hi vaig explicar com m’ha afectat la 
guerra a mi i a la meva família. Fou 
una experiència dura recordar-ho. 
Volia explicar la vida dels que viuen 
dificultats però lluiten. En la vida 
has de ser fort i tenir esperança.  

Us féreu passar per al·lot deu anys. 
Com ho vàreu decidir? 
Els personatges dels contes són a la 
vida real. Vaig pensar: com ho faria 
un personatge per sortir d’aquesta 
situació? Quan troben un ogre a la 
muntanya, per salvar-se s’inventen 
aquestes mentides.  

Nadia Ghulam ara viu a Barcelona i ha vingut a 
Mallorca a presentar Contes que em van curar. ISAAC BUJ

Als relats hi ha boscos, animals, 
princeses. Aquest Afganistan 
s’assembla al que coneixeu? 
Gens. No he conegut aquests pai-
satges. Quan vaig néixer, feia 14 
anys que hi havia guerra entre 
mujaidins i soviètics. Després va 
venir una guerra civil. Ma mare 
m’explicava aquestes històries, 
com la d’un llenyataire al bosc, 
però on és aquest bosc? On són 
els animals? Per la guerra tot es-
tà cremat. L’Afganistan és un pa-
ís contaminat per fum, bombes, 
gas... Quan el visito i vaig a les 
muntanyes, construeixo aquests 
paisatges dins el meu cap.  

Guardàveu aquestes històries 
dins la memòria? 
Sí. No s’havien escrit. La majoria 
ni es coneixen. És la cultura 
transmesa oralment de ma mare, 
que no sap llegir ni escriure.   

Estau contribuint que no es per-
di tot aquest patrimoni? 
Tenia molta pressa per contar-
los a algú i que els posés damunt 
paper. Per al país, per a les futu-
res generacions de l’Afganistan, 
que els records de ma mare no es 
perdin. Tinc mil coses al cap i es-
tava preocupada per si un dia 
perdo la memòria.  

Hi tornareu, a l’Afganistan? 
M’estimo molt el meu país. Pen-
so que necessita la meva genera-
ció i les més joves perquè el re-
construïm. Hem de tornar amb 
educació i informació. Els pro-
blemes d’una casa els han de so-
lucionar els habitants d’aquesta 
casa, no els de fora.  

Creis que no coneixem el vostre 
país? 
A través dels mitjans de comuni-
cació és impossible, perquè sols 
surten les notícies molt negati-
ves o res. Mai s’ha dit que Afga-
nistan és molt ric culturalment 
i amb gent valenta. A Catalunya, 
amb la crisi, la gent està a punt de 
tornar-se boja. Doncs a l’Afganis-
tan fa 40 anys que hi ha guerra i 
encara  hi ha persones amb ganes 
de canviar-lo. És insegur, però 
les dones van a treballar i a estu-
diar. Això no ho explica ningú. 
Només es parla del burca.e

Rondalles 
“Contant-les, 
m’he adonat 
que en el fons 
tots tenim 
una mateixa 
cultura”

Mitjans 
“No es diu que 
l’Afganistan 
és molt ric 
culturalment 
amb gent 
valenta”

Nadia Ghulam 
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exemple. El conseller d’Educació tam-
bé féu acte de presència. 

Exhaurida la crònica social, desta-
car un altre valor afegit, la presència al 
repartiment de Fiorenza Cedolins, ar-
ribada directament des del Liceu, on 
també havia interpretat Floria Tosca, 
amb la qual cosa està clar el nivell de la 
reconeguda soprano, que no fou la 
més aplaudida per la senzilla raó que 
al costat hi havia un Scarpia que pot-
ser no seria exagerat anomenar-lo un 
dels millors Scarpia que ha donat el 
món de l’òpera, i molts altres perso-
natges, però em quedo especialment 
i subjectivament amb aquest, vés a sa-
ber per què. El moment especialment 
entranyable no fou al final de la funció, 
quan rebia la calor del públic que om-
plia el Principal; va ser poc abans de 
la conclusió del primer acte, quan 
comparegué, sobre l’escenari, majes-
tuós, amb una presència sobirana i, 
abans que obrís la boca, fou saludat 
amb una salva d’aplaudiments, 
d’aquests que posen la pell de gallina, 
que et deixen el cor encongit per 
l’emoció d’ésser-hi. Tot plegat, una 
bona Tosca, dirigida musicalment pel 
mestre Moreno a la batuta amb la 
Simfònica a ple rendiment, un cor que 
donà el millor en el Te Deum que inter-
pretà amb Joan Pons, o una posada en 
escena a càrrec de Carles Ortiz, tan 
precisa i fluida que ni es notà. No cal 
dir que el Vissi d’arte de la Cedolins va 
ser un dels moments culminants. Un 
bon Angelotti interpretat per Josep 
Miquel Ribot i un bon sagristà que va 
cantar Pablo López, encara que no era 
la seva tessitura, varen arrodonir 
aquest segon capítol de la Temporada, 
del qual com heu pogut observar no he 
dit ni paraula del Cavaradossi que va 
interpretar César Gutiérrez, que val 
a dir no va destorbar l’homogeneïtat 
del conjunt, que no estaria malament 
com a mitjana del que vindrà.

La posada en escena de l’òpera Tosca, a càrrec de Carles Ortiz, va ser 
tan precisa i fluida que ni es va notar. ISAAC BUJ

El valor afegit
Una ‘Tosca’ amb homenatge a Joan Pons i la 

presència de Fiorenza Cedolins

Tosca 
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J. A. MENDIOLA 

Les circumstàncies m’obli-
guen a fer una crítica no gai-
re convencional pel que fa a 
la Tosca que diumenge s’es-
trenà al teatre Principal de 

Ciutat, segona entrega de la 21a Tem-
porada d’Òpera, que no són poques. 
Una estrena amb valor afegit, com que 
es tractés d’una funció amb homenat-
ge a Joan Pons, que no sols rebé una 
placa commemorativa de mans del 
Molt Honorable President del Govern 
les Illes Balears, perquè també es ves-
tí i cantà Scarpia, i que quan compare-
gué a l’escenari fou rebut amb una so-
nora, molt sonora, xiulada i escridas-
sat, no sé si per raons polítiques, cultu-
rals o perquè es movia per l’escenari 
com si trepitgés ous, i clar, quan un ho 
fa malament sobre un escenari el xiu-
len. Podeu triar. A l’entrada hi vaig po-
der veure la Molt Honorable Presi-
denta del Consell Insular, però no pu-
jà a retre l’homenatge esmenat, i tot 
d’una, sibil·linament, vaig pensar, no 
es vol fer la foto amb Bauzá. Però no, 
era que havia partit al primer descans 
i ja s’havia fet la foto abans que arribés 
“ell”, el “trepitjaous”, el que és l’habi-
tual en la presidenta, almanco, causal-
ment, a tots els esdeveniments, o no 
tant, que jo hi era. I això em dóna peu 
per dir que “ella”, l’altra, la tan sols Ho-
norable i crec que per ventura Conse-
llera també hi era, però tampoc no pu-
jà a l’escenari per retre homenatge al 
seu paisà, no fos cosa que li canviés el 
nom i li digués Juan Puentes, per 

Crítica


