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Instal·lació d'un pal de 30 metres d'altura que il·luminarà Kibera, el barri barraquista més gran de Nairobi

JÈSSICA MARTORELL/EFE

Quan es fa de nit, la vida als bar-
ris de barraques de Nairobi acaba
i la foscor s'apodera dels carrers
més poblats de la ciutat, on l'elec-
tricitat segueix sent un luxe. A les
fosques, els lladres i els violadors
ho tenen molt més fàcil per assal-
tar els veïns de la zona.

Una cosa tan simple com uns fa-
nals podria canviar la vida dels mi-
lions de persones que viuen als
suburbis, però les limitacions fi-
nanceres d'un país com Kenya
submergeixen en la foscor la ma-
joria dels seus habitants.

Per això, cartells amb el lema
«Adopta’m» pengen dels poc fa-
nals que hi ha a la ciutat, que de-
manen a crits ser finançats a can-
vi de lluir campanyes publicitàries
de les grans empreses.

Tot això és gràcies a la kenyana
Esther Passaris, que porta més de
deu anys amb el projecte «Adop-
ta un fanal» per animar els em-
presaris del país a invertir en l'en-
llumenat i aconseguir així una
major seguretat als carrers. Tre-
balla amb les autoritats locals per
instal·lar i mantenir milers de fa-
nals a la ciutat, que es financen
gràcies als ingressos dels seus pa-
nells publicitaris.

Malgrat l'èxit d'aquesta iniciati-
va, que ha comptat amb el suport
de grans bancs i companyies aè-
ries, encara queda molt per fer, ja
que gran part de Nairobi segueix
quedant a les fosques passats dos
quarts de set de la tarda.

Passaris centra els seus esforços
en els suburbis, on resideixen uns
3,5 milions de persones (el 60 per
cent de la població de la capital ke-
nyana), especialment a Kibera, el
poblat barraquista més gran d'À-
frica, a escassos cinc quilòmetres
del centre de la capital.

Als 48 anys, aquesta emprene-
dora kenyana supervisa les tasques
d'instal·lació de set nous pals de 30
metres, cadascun dels quals il·lu-
minarà una àrea de no menys de
90.000 metres quadrats que pro-
porcionen llum a més de 7.500 ha-
bitatges del barri.

«Cada un d'aquests pals costa
3,5 milions de xílings (uns 35.000
euros), perquè tot el material l’im-
portem de Sud-àfrica. Aquí no es
fabrica», explica Passaris. Aquests
set pals s'afegiran a catorze més
que la seva companyia ha ins-
tal·lat en diferents barriades, i que
han permès «il·luminar» la vida de
la seva gent en els últims anys.

Conscients del canvi que pro-
vocaran en les seves vides, molts
veïns s'acosten amb curiositat i en-
tusiasme a observar com els tre-
balladors col·loquen al mig del

barri un dels enormes pals de
llum. A les barriades on ja s'han
instal·lat, el dia a dia dels veïns ha
canviat significativament. «Enca-
ra que sigui de nit, la vida segueix
a Kibera. Fins i tot els nens es
queden al carrer fent els seus deu-
res. És meravellós», diu orgullosa.

A més, segons explica, «com
que a la majoria de les barraques
no hi ha electricitat, alguns veïns
han foradat els sostres d'uralita per-
què pugui entrar a casa algun raig
de la llum que irradien els alts i po-
tents llums durant la nit».

Va ser el 2002 quan Passaris es
va embarcar a «Adopta un fanal»
després de conèixer un projecte si-
milar que es duia a terme a Sowe-
to, el gueto negre per excel·lència
de la Sud-àfrica de l’apartheid,
que va decidir anar a conèixer i
aprendre’n.

La manca d'il·luminació con-
verteix els laberíntics carrers de les
barriades en un lloc idoni perquè
violadors i criminals actuïn amb
total impunitat. Moltes dones són
atacades, per exemple, quan sur-
ten de casa durant la nit per anar
al bany, ja que les barraques no
disposen de lavabo propi. «Amb
llum, la gent es pot sentir segura al
carrer. Sense, és impossible», ex-
plica l'arquitecte Charles New-
man, que actualment treballa en
l'ONG Iniciativa de Disseny Koun-
kuey a Kibera.
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Calidoscopi

«Adopta un fanal», una
idea per il·luminar la vida
de les barraques de Nairobi 
Una cosa tan simple com uns fanals podria canviar la vida de milions

de persones que viuen als suburbis, però el govern va just de diners


riol Broggi, gran triom-
fador en la darrera edi-
ció dels premis Butaca
i director teatral del

moment a Catalunya, ha comen-
çat l'any amb «ganes de trobar un
nou llenguatge», que, segons ex-
plica, passa per «barrejar la tècni-
ca moderna ferotge amb el treball
pur i precís de l'actor de sempre».

En una entrevista a l’agència
de notícies Efe, el director de la
companyia La Perla 29 ha explicat
que l'any passat va ser «esgotador»,
amb sis produccions, algunes molt
complexes, com Cels, 28 i mig o
L'orfe del clan dels Zhao. Una con-
fluència de projectes que assegu-
ra que ha fet que en algun moment
s'hagi sentit «cansat artísticament».

Malgrat aquest esgotament,
però, Broggi assegura que ja ha tin-
gut temps de recarregar piles i ha
començat aquest any 2015 «amb
ganes de fer coses» i, també, amb
la voluntat de «trobar un nou llen-
guatge». «M'agradaria veure coses,
investigar. M'encanta quan l'au-
diovisual s'embasta amb la feina
simple de l'actor de sempre», avan-
ça el director teatral.

En aquest sentit, Broggi ja ha co-
mençat a treballar en aquesta di-
recció i la gira de L'orfe del clan dels
Zhao ha incorporat nous audiovi-
suals. Mirant a un altre punt de la
seva trajectòria, 28 i mig és l'e-
xemple més clar, d’aquesta ten-
dència. En aquest muntatge el di-
rector repassa la seva carrera amb
un collage d'imatges que arriben a
l'espectador a través del vídeo, la
música, els actors i diferents nú-
meros de circ en escena. Una bar-
reja que entronca amb els seus
gustos personals propis. «De les
coses que he vist últimament des-
tacaria El maestro y Margarita»,
afegeix Broggi, en referència al
muntatge de quatre hores de Si-
mon McBurney, que barreja text,
música, moviment, vídeo, anima-
ció en 3D i titelles.

Tot i això, l'obra que està mun-
tant en aquests moments el di-
rector de La Perla 29 està als antí-
podes d'aquest llenguatge multi-
disciplinari que el sedueix. Brog-
gi ja ha iniciat els assajos de l'a-
daptació teatral de la pel·lícula La
giornata particolare, (Una jorna-
da particular) del director Ettore
Scola i protagonitzada per Sofia
Loren i Marcello Mastroiani.

El director ha escollit aquesta
obra «maca i ben explicada» per-
què ell i la seva companyia neces-
siten «gaudir de la senzillesa del
teatre» abans d'entrar en noves i ar-
riscades aventures. «Venim de fer
coses grans i ens ve de gust fer al-
guna cosa amb pocs actors, per
gaudir del duel interpretatiu» que
protagonitzaran sobre l'escenari
Clara Segura i Pablo Derqui, «dos
molt bons actors» que Broggi vol
que «es llueixin».

Fa anys que Broggi acaricia el
projecte de portar La giornata
particolare a l'interior de la pre-
ciosa nau gòtica de la Biblioteca de
Catalunya, on La Perla 29 té el
seu espai teatral. «Fa molt que es-
tic encapritxat amb aquesta pel·lí-
cula, però el projecte el vaig pro-
posar per primera vegada fa tres o
quatre anys, abans de fer Incendis.
Estàvem en un moment delicat
econòmicament i buscàvem al-
guna cosa amb poca gent», rebla
afegint que «hi ha una mítica adap-
tació interpretada per Lizaran i
Flotats que ha quedat en la me-
mòria d'alguns, així que vaig pen-
sar: anem a fer-ho nosaltres ara!».

El projecte va quedar aparcat
per un problema amb els drets
d'autor i fins ara La Perla 29 no ha
pogut adquirir-los. «Ara també és
un bon moment per portar-la a es-
cena perquè ens va bé fer una
obra senzilla i comercial com
aquesta. Sempre anem molt justos
de diners. Però no el faríem si no
ens vingués de gust artísticament»,
aclareix el director escènic.

Broggi, gran admirador de Pe-
ter Brook, és sobri en l'escenogra-
fia i ric en imaginació, però la
companyia sempre està econò-
micament «en la corda fluixa»,
malgrat la solidesa de les seves pro-
postes i de cultivar un teatre de
qualitat que ha sabut arribar a
l'espectador. «No ens queixem.
Ens va bé, però fem moltes coses.
Els diners, en lloc de guardar-los,
els gastem. Si féssim la meitat de
coses estaríem més tranquils eco-
nòmicament, però no busquem la
tranquil·litat, ens agrada treballar
al límit», conclou Broggi, defensant
el model de la seva companyia.
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Perfil

Oriol Broggi: «m’agradaria
investigar la barreja entre
tecnologia i feina actoral»
El director ultima els

assajos d’una versió d’«Una
jornada particular» amb
Clara Segura i Pablo Derqui



El director teatral Oriol Broggi
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