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Una escena de La ronde de nuit, que es representa al Lliure

Reposa tu pura cadera y el arco de flechas mojadas
extiende en la noche los pétalos que forman tu forma
que suban tus piernas de arcilla el silencio y su clara escalera
peldaño a peldaño volando conmigo en el sueño
yo siento que asciendes entonces al árbol sombrío que canta en la sombra.
Oscura es la noche del mundo sin ti amada mía,
y apenas diviso el origen, apenas comprendo el idioma,
con dificultades descifro las hojas de los eucaliptos.

Fragment d’un poema sense títol, escrit el 1964, l’any en què apareix
‘Memorial de Isla Negra’
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U
na petita joia. Des
d’avui i fins diu-
menge el Lliure de
Montjuïc acull una
companyia ben

poc habitual: la majoria dels ac-
tors, 14 dels 18, són afganesos. I
posen en escena els seus somnis i
els seusmalsons amb La ronde de
nuit. “Tots els conflictes bèl·lics
els vivim sempre amb visió occi-
dental, interpretats per nosaltres
mateixos –adverteix el director
del Lliure, Lluís Pasqual–, men-
tre que aquí els expliquen els que
de debò els viuen. I ho fan amb
menys retòrica, amb més sentit
de l’humor,més a prop de la reali-
tat. És una obra de la qual sorgeix
una gran poesia perquè no prete-
nen fer-ne, igual que els nadons
causen una gran tendresa perquè
no pretenen provocar-ne”.
La companyia que representa

l’obra és el teatre Aftaab, paraula
que significa sol en darí, una de
les dues llengües oficials de

l’Afganistan. O sigui, que el grup
es diu igual que la seva compa-
nyia mare, la mítica companyia
francesa Théâtre du Soleil dirigi-
da per la no menys mítica Ariane
Mnouchkine. De fet, la compa-
nyia Aftaab va néixer a partir
d’un taller que la molt coratjosa
Mnouchkine va impartir a Kabul
l’any 2005, a partir del qual es va
establir un grup de joves que va
voler continuar fent teatre i als
quals el Théâtre du Soleil va vo-
ler acompanyar.
Van començar muntant algu-

nes obres a Kabul i l’any següent
ja eren a París formant-se i as-
sajant obres que estrenarien a
l’Afganistan i a França. I l’any pas-
sat va néixer La ronde de nuit grà-
cies a la directoraHélène Cinque,
del Théâtre du Soleil, amb qui ja
havien treballat. Ella volia unir
enuna obra famílies franceses i af-
ganeses, però Mnouchkine li va
suggerir fer directament una
obra amb i sobre aquests matei-
xos joves actors afganesos, com
viuen a França, com pensen, què
somien, les seves pors, la seva

gran necessitat de teatre. I així va
començar aquesta creació col·lec-
tiva en francès i darí. “Volia que
fos un espectacle bo, positiu, que
parlés d’esperança, que tingués
sentit de l’humor i que reflectís la
realitat”, diu Cinque.

A la peça, un home,Nader, vigi-
la a la nit un teatre. A fora neva i
famolt de fred. I hi arriben immi-
grants com ell per protegir-se. In-
tenten dormir i comença a aflo-
rar el que porten, somnis i mal-
sons. “Vam començar a treballar

i els vaig dir que sempre es quei-
xaven de ser desgraciats, però els
vaig assenyalar que tenien visat,
feina, tot i que discontínua, habi-
tatge... No estaven tan mala-
ment”. De fet, diu Cinque, “volia
fer una obra sobre la felicitat”. La
directora recorda que no ha estat
un camí de roses. No ho han estat

les relacions entre homes i dones
ni entre joves de diferents ètnies.
Però han tirat endavant. Aquests
actors, recorda, tenien quatre
anys quan els talibans van tancar
les escoles. I el teatre ha suposat
per a ells educació, cultura, pen-
sament. I un treball per comba-
tre els dimonis que encara vénen
a la nit a perseguir-los.c

wLa cantant CarlaBruni, espo-
sa de l’expresident de França
Nicolas Sarkozy, va arribar
ahir a la nit a Barcelona, on té
previst actuar aquesta nit (22
h) al festival Jardins de Pedral-
bes, on oferirà el seu concert ti-
tulat Little french songs, com el
seu últim àlbum, inspirat en els
grans de la chanson. Coneguda
com la primera dama de la can-
çó francesa, Bruni es va donar
a conèixer l’any 2002 amb el
seu primer treball, l’àlbum
Quelqu’unm’a dit.Desd’alesho-
res, la seva veumurmuradora i
sensual, les lletres introspecti-
ves i una instrumentació auste-
ra i acústica l’han fet popular a
tot el món. Altres influències
seves són el folk, el jazz i el blu-
es. Al seu segon àlbum,No pro-
mises (2007), va musicalitzar
poemes anglosaxons dels se-
gles XIX i XX. A Comme si de
rien n’était (2008), va oferir te-
mes propis. / Redacció

BARCELONA Redacció

L’editorial Seix Barral va anun-
ciar ahir, en un comunicat, que a
començaments del 2015 publica-
rà –amb un títol encara per deci-
dir– un llibre nou de PabloNeru-
da, amb al voltant de vint poemes
–no va precisar-ne la xifra exac-
ta–. L’obra apareixerà abans als
països llatinoamericans, a finals
d’aquest any.
La troballa es va produir en

unes capses que contenien ma-

nuscrits del poeta, durant una
revisió dels fons documentals de
la biblioteca de la Fundació Pa-
blo Neruda, sota la direcció de
Darío Oses.
No es tracta del primer inèdit

pòstum de Neruda però la nove-
tat rau que estan datats en la seva
època demaduresa literària, això
és, després del Canto general
(1950). Prèviament, el 1980 s’ha-
via publicat El río invisible, uns
textos de joventut, i després els
poemes d’adolescència Cuader-
nos de Temuco (1996).
Pablo Neruda havia tornat a

ser notícia la setmana passada,
quan,malgrat que un informe del
Servei Mèdic Legal xilè havia es-
tablert el novembre passat que el
poeta vamorir a causa del càncer

de pròstata que tenia, el ministre
Mario Carroza va formar un nou
equip d’experts internacionals
per determinar o descartar nova-
ment un eventual enverinament,
arran de la sol·licitud presentada
pel nebot del premiNobel, Rodol-
fo Reyes, que va manifestar la se-
va disconformitat amb les proves
pericials practicades.
Neruda vamorir només uns di-

es després del cop d’Estat del
1973 que va portar al poder Au-
gusto Pinochet. El seu xofer,
Manuel Araya, va declarar que
l’escriptor havia estat enverinat a
la clínica Santa María.
Al nou panell mèdic hi figuren

dos espanyols, els doctors Fran-
cisco Etxeberría Gabilondo i
Aurelio Luna Maldonado.c

L’obra neix a partir
de la vida, els somnis
i malsons dels
seus protagonistes,
diu la directora

La companyia Aftaab, nascuda d’un taller a Kabul d’ArianeMnouchkine, omple de poesia el dolor a ‘La ronde de nuit’
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