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Nadia Ghulam va néixer a Kabul fa 
28 anys. Quan en tenia 8, durant 
la guerra civil posterior a la reti-
rada soviètica, va patir greus feri-
des a causa d’un bombardeig. La 
perseverança de la seva mare li va 
salvar la vida; un 
cos cremat i per-
forat per la me-
tralla. Instaurat 
el règim dels tali-
bans i amb greus 
seqüeles físiques, 
va haver de fer-se 
passar per un noi 
–a les dones no 
els estava permès 
treballar– per 
mantenir la seva família. Aquesta 
representació per la supervivèn-
cia va durar gairebé una dècada. 
El 2006, gràcies a una oenagé, Na-

dia Ghulam va viatjar a Barcelona 
per sotmetre’s a la cirurgia estèti-
ca i va recuperar la seva identitat fe-
menina. El Festival Grec rescata ara 
la seva història en boca de la matei-
xa protagonista a Nadia, un docu-
mental escènic de la companyia La 
Conquesta del Pol Sud, que dirigeix 

Carles Fernández 
Giua. El mateix 
Fernández Giua 
(en el paper d’un 
entrevistador) i 
Eugenio Szwarcer 
(càmera), que fir-
ma l’escenografia 
i el vídeo, acompa-
nyen la jove afga-
nesa en el seu de-
but a l’escenari. 

S’estrena demà (fins diumenge) al 
CCCB.
 «He viscut una vida llarga i plena 
de guerra i la vull explicar jo mateixa. 
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en l’actualitat estudia co-
operació social i ja ha es-
crit El secret del meu tur-
bant, un llibre de contes, 
i va inspirar el documen-
tal televisiu Back to Nadia. 
«M’han passat moltes co-
ses... Tantes que, encara 
que tinc 28 anys, en sé tant 
com si en tingués 80». 

ENTREVISTA / Per crear l’es-
pectacle, plantejat com 
una entrevista que combi-
na imatge, paraula i movi-
ment, la companyia va vi-
atjar amb Nadia Ghulam 
a l’Afganistan. Van fer fil-
macions i entrevistes per 
«fer arribar l’experiència 
de Nadia de la manera 
més concreta possible. 
Apareixen imatges reals i 
expliquem la nostra vivèn-
cia com a occidentals; re-
flexions sobre les diferèn-
cies culturals», explica el 
director, que assegura ha-
ver descobert una nova 
manera de fer teatre: 
«Consisteix a conèixer 
persones, parlar i conver-
tir-ho en escenes teatrals. 
Hem gravat situacions 
molt potents». Nadia, afe-

geix Fernández Giua, «vol trans-
metre una mirada d’esperança. 
Perquè com diu un proverbi afga-
nès: ‘Després d’una nit hi ha un 
dia’». H

Carles Fernández 
Giua dirigeix  
i actua en el 
muntatge, 
que s’estrena  
demà al CCCB

Viatge a Kabul 
amb Nadia
Una jove afganesa explica en un documental 
escènic la seva experiència a l’Afganistan talibà

No vull manipulacions ni malente-
sos. És la meva versió i no n’hi ha cap 
altra. No sóc actriu però he sobrevis-
cut a una guerra; el teatre sobreviu-
rà a la meva interpretació», fa broma 

Nadia Ghulam en català. La jove re-
vela que fins als 16 anys no va apren-
dre a llegir i escriure. «No em resulta 
fàcil fer un text literari. Però mai dei-
xo de ser jo», declara Ghulam, que 

Nadia Ghulam, 
el 2006, a l’arribar 
a Barcelona per  
ser operada.
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