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DIVENDRES, 25 DE JULIOL DEL 2014 ara   

➜  
‘RHUM’ 
TEATRE LLIURE (BCN) 
La mort prematura del pallasso 
Joan Montanyès, Monti, va dei-
xar inacabada aquesta reflexió 
sobre l’art de fer riure. Ara 
alguns dels seus amics i 
col·laboradors més pròxims la 
porten a l’escenari.  
➔ Fins al 26 de juliol 

➜ 
‘FRIDA’ 
MERCAT DE LES FLORS (BCN) 
La ballarina i coreògrafa Amèlia 
Boluda recupera la mítica peça 
sobre l’univers personal i artís-
tic de Frida Kahlo que va crear 
fa 21 anys per al Ballet 
Contemporani de Barcelona. 
➔ Del 25 al 27 de juliol 

➜ 
‘PUNCH ET JUDY IN 
AFGHANISTAN’ 
LA PUNTUAL (BCN) 
Els diàlegs de sords entre cultu-
res que no s’entenen són 
l’especialitat del titellaire 
Neville Tranter, que tanca el 
MiniGrec, la programació per a 
públic familiar del Grec. 
➔ Fins al 29 de juliol 

➜ 
‘LE CAPITAL’ 
TEATRE LLIURE (BCN) 
Karl Marx va invertir 20 anys en 
la seva obra més coneguda i 
Sylvain Creuzevault, considerat 
el nou enfant terrible de l’esce-
na francesa, l’ha traslladat a 
l’escenari sense complexos, 
convertida en una comèdia.  
➔ Fins al 26 de juliol  

➜ 
‘MOLT SOROLL PER RES’ 
PARC DE L’ESTACIÓ DEL NORD (BCN) 
Un Shakespeare a l’aire lliure i 
gratuït. Des de fa cinc anys, la 
companyia Parking 
Shakespeare enriqueix l’oferta 
cultural dels estius barcelonins 
amb el muntatge d’una obra del 
gran mestre.  
➔ Fins al 3 d’agost

LA  
TRIA  

DEL  
PLAY➜Nadia Ghulam 

“L’obra parla de 
mi i jo estic viva, 
de manera que 
vaig decidir 
interpretar-la jo” 

L’any 2006 vas arribar a Barcelona per 
operar-te de les greus ferides causades 
per una bomba, i des d’aleshores vius 
aquí. Havies fet teatre abans? 
Pràcticament gens, només alguna cosa 
de teatre social. He treballat de moltes 
coses, quan m’ho pregunten sempre dic 
que acabarem abans si dic de quines co-
ses no he treballat. Però no sóc actriu. 
 
Com et vas animar a actuar a Nadia?  
Vaig conèixer el director, Carles Fer-
nández Giua, arran d’una altra obra en 
la qual jo feia de traductora. Ens vam fer 
amics i em va proposar de fer una obra 
amb la meva història. Al principi li vaig 
dir que no perquè no havia treballat mai 
davant del públic, però després m’ho 
vaig rumiar. La companyia es planteja-
va proposar-ho a algú altre, però l’obra 

parla de mi i jo estic viva, de manera que 
vaig decidir interpretar-la jo. 
 
També has participat en la dramatúr-
gia de l’obra.  
Sí. Per mi és difícil parlar sobre el meu 
passat, perquè va ser molt dur. Així que 
vam arribar a l’acord de parlar només de 
les coses que em vinguessin de gust.  
 
Què n’has deixat fora? 
Les coses més doloroses. M’agradaria 
que la gent pogués entendre la meva vi-
da i la situació del meu país sense posar-
se trista. M’agradaria que l’obra donés 
una esperança, que mostrés que hi ha 
gent bona que permet tirar endavant a 
persones com jo.  
 
I què hi queda? 
Faig com un resum des que era petita 
fins que arribo a Catalunya. Recordo 
molt la meva mare, un pagès amb qui te-

níem molt contacte, els meus amics, 
gent que estava molt amb mi.  
 
Parleu de la guerra? 
La guerra també hi apareix, com un 
dels meus malsons. Descric com deixa 
marcada la gent. Però no hi posem gai-
re èmfasi, el més important per a mi és 
donar esperança. 
 
Com tracteu el paper de la dona?  
Parlem del contrast entre la vida de la 
dona aquí i a l’Afganistan. Per mi són 
dos mons molt diferents. Quan torno al 
meu país vaig tapada amb el nicab. Ho 
faig per una qüestió de seguretat, per-
què durant molts anys vaig viure com 
si fos un home i tinc por que li pugui pas-
sar alguna cosa a la meva família si es 
descobreix que aquell home era en re-
alitat una dona. Però ho passo mala-
ment, perquè a mi m’agrada ser una do-
na lliure, i quan hi torno i no puc fer res 
del que sóc per a mi és molt dur.  
 
Quin format té l’espectacle? 
No és ben bé un monòleg, la major part 
del temps parlo jo, però ho faig en terce-
ra persona i tant el director com l’esce-
nògraf són al meu costat. El Carles i 
l’Eugenio m’ajuden donant peu a perso-
natges de la meva vida. 
 
Hi ha projeccions audiovisuals? 
Sí. L’escenografia és una pantalla corba, 
l’obra és un documental escènic i fem 
un joc entre les imatges i la persona.  
 
Quines imatges utilitzeu? 
Vam anar a l’Afganistan a enregistrar 
imatges que ens ajudessin a explicar la 
meva vida allà. A les imatges no hi sur-
ten la meva mare ni la meva germana bi-
ològiques, sinó els amics afganesos. I 
també els meus pares catalans, que són 
els àngels de la meva vida. 
 
També hi ha música? 
Sí, d’un cantant afganès, Ahmad Zaihr, 
que va morir prematurament i que 
m’agrada molt. La música és una part 
molt important de la meva vida, com 

també ho són les 
pel·lícules i els con-
tes tradicionals af-
ganesos que m’ex-
plicava la meva ma-
re quan jo era a 
l’hospital. M’aju-
den a esborrar la 
tristesa.  
 

A l’obra hi ha moments durs? 
Depèn de la mirada de l’espectador. 
Amb el llibre autobiogràfic El secret del 
meu turbant [coescrit amb la periodista 
Agnès Rotger] va passar igual. Al 80% 
els va semblar una història optimista, 
però un 20% la van trobar molt dura. 
 
Quina vida tindrà més enllà del Grec? 
La vam fer a Madrid fa uns dies i al se-
tembre la portarem en gira per Catalu-
nya. Fins ara he vist que la meva histò-
ria arriba a la gent, moltes persones 
agraeixen que la comparteixi amb ells. 
 
Vas sovint a l’Afganistan? 
Més o menys un cop a l’any. Segueixo 
en contacte gairebé diari amb la meva 
família d’allà. 
 
T’agradaria tornar-hi a viure? 
És una de les meves il·lusions. M’agra-
daria formar-me bé aquí i poder tornar 
per ajudar-los a fer els canvis que neces-
siten. | BELÉN GINART

➔ ‘Nadia’ (Grec 2014)  
➔ CCCB (Montalegre, 5, 
BCN) ➔ Del 24 al 27/7  
➔  Amb Nadia Ghulam, 
Carles Fernández Giua, 
Eugenio Szwarcer. Dir.: 
Carles Fernández Giua. 
Disseny d’espai i vídeo: 
Eugenio Szwarcer

E S C E N E S

FRANCESC MELCION

Nadia Ghulam, una afgane-
sa de 27 anys, quan en tenia 
vuit va ser greument ferida 
per una bomba. Per poder 
sobreviure, es va fer passar 
per noi durant 10 anys. Ara 
ho explica al teatre


