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Ja sabeu que des del segle VI
i durantmolts imolts segles
més, demanar asil a l’interior
d’una església suposava una
garantia de refugi intocable:
cap poder humàpodia tras-
passar unes portes darrere de
les quals, en teoria, només im-
perava el poder diví. Evident-
ment, demanar asil dins d’un
teatre no ha ofertmai tants
avantatges, ni capmena d’im-
munitat legal. Però això no
treu que les parets d’un teatre,
potser pel fet d’estar carre-
gades d’històries en les quals
apareixen reflectides totame-
na de tribulacions, desitjos
i neguits, puguin ser també
un refugi ideal per fer volar
la imaginació, enfrontar-se
als propismalsons o, en sen-
tit invers, somiar amb els ulls
oberts compodria ser unmón
unamicamenys inclement que

aquell en què t’ha tocat viure.
I això està a punt de compro-
var-ho la colla d’immigrants
afganesos imés aviat clandes-
tins que protagonitzen aquest
espectacle que arriba ara a ca-
sa nostra, però que comasse-
nyalava l’entusiasta crítica que
li va dedicarLeNouvel Obser-
vateur, no arribaràmai al país
d’origen dels seus actors, per-
què això podria resultarmassa
perillós tant per a ells comper
a les seves famílies. I és que
també per als integrants de la
companyia, i tal comexpressa
el traductorMahmood Sharifi,
el teatre ha esdevingut un re-
fugi, i l’escenari, la seva verita-
ble Terra Santa.

La llarga ombra
d’ArianeMnouchkine
Els personatges que veurema
escena han decidit que l’úni-
camanera d’escapar del fred
de la nit es trucant a les portes

d’un teatre en què un compa-
triota seu treballa coma vi-
gilant nocturn. I sens dubte,
les coses que ens expliquen

al llarg de les hores següents
ambmolta emoció sovint en-
coberta ambuna capa d’hu-
mor o els sentiments que ex-
pressin davant les imatges
projectades de la llunyana
pàtria, seranmolts similars a
les que ens transmetrien els
membres de la companyia si
ens parlessin en primera per-
sona. Això sí: per sort, ells no
han de bregar amb la clan-
destinitat sense papers, per-
què disposen d’unes targes
de residència “en competèn-
cies i talents” que els perme-
tenmoure’s lliurement entre
Europa i Afganistan al llarg de
tres anys. I tot, com a conse-
qüència d’una aventura crea-

tiva que va començar el 2005,
i que va ser apadrinada pel lle-
gendari Théâtre du Soleil nas-
cut justament fa aramig se-
gle, i dirigit des de llavors per
la granArianeMnouchkine,
una de les personalitats fona-
mentals del teatre europeu
contemporani. I també, una
de les creadores que de forma
més sistemàtica ha incorporat
sempre al seu teatre tècniques,
estils interpretatius i idees te-
màtiques vingudes d’altres
cultures i continents. Fa nou
anys,Mnouchkine i la gent del
Soleil va fer una estada aKa-
bul, i ben aviat va quedar clar
que l’experiència eramassa
intensa per deixar-lamorir
després d’unes quantes sessi-
ons de treball. I és així comel
Soleil va donar origen al Sol,
que això és precisament el que
significa la paraula aftaab en
llengua dari.

LA COMPANYIA THÉÂTRE AFTAAB ENS MOSTRA LA CARA AFGANESA DEL MÍTIC THÉÂTRE DU SOLEIL

El teatre com a aixopluc
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El teatre afganès arriba al Lliure.
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