
CLAM DE NAVARCLES I KURSAAL El Festival de Cinema Solidari de Navarcles tindrà enguany com a temàtica
la fraternitat. Un tema que s’adequa al missatge de l’obra «Nadia», que dissabte es podrà veure a la Sala Petita del
Kursaal. És un avançament del certamen en la segona col·laboració entre el teatre manresà i el festival navarclí
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El que és la vida. El 2011, Carles
Fernández Giua buscava un tra-
ductor de dari, un dels dos idiomes
oficials de l’Afganistan, mentre
preparava la direcció de les Contres
del dramaturg manresà Esteve
Soler. I va aparèixer Nadia Ghulam
(Kabul, 1985). Mitja hora després
de començar a parlar amb ella,
Fernández Giua ja tenia molt clar
«que alguna cosa havia de fer»
amb la història de la Nadia. Tres
anys més tard, la companyia La
Conquesta del Pol Sud, formada
per Fernández Giua i Eugenio
Szwarcer, estrenaven Nadia, amb
la participació de la protagonista
com a coautora i intèrpret, en la
passada edició del festival Grec.
Ara, el muntatge, concebut com
una peça de teatre documental, vi-
sitarà Manresa abans d’engegar la
seva aventura internacional a Ale-
manya.  

Nadia Ghulam tenia 8 anys
quan durant la guerra civil poste-
rior a la retirada soviètica de l’Af-
ganistan va patir greus ferides  en
un bombardeig.  La perseverança
de la seva mare  li va salvar la vida.
Però, instaurat el règim talibà, Na-
dia, amb greus seqüeles físiques,
va fer-se passar per un noi –el seu
germà gran mort en la guerra-
per mantenir la seva família. El que
va ser una decisió presa per la
gana va durar deu anys. El 2006,
Nadia va viatjar a Barcelona –ja
com a dona– gràcies a una  ONG
per rebre tractament mèdic. I aquí
continua, a Badalona, amb la seva
família catalana, treballant i estu-
diant. Quan Fernández Giua la

va conèixer ja s’havia publicat la
seva història a El secret del meu tur-
bant, que va escriure conjunta-
ment amb la periodista Agnès
Rotger (Prudenci Bertrana 2010).

Explica el director del muntat-
ge que la primera sorpresa va ser
quan la mateixa Nadia li va dir que
«no volia que ningú fes d’ella» en
el muntatge. Que ella interpretaria
la seva vida.  Szwarcer, Ghulam i
Fernández Giua (tots tres signen la
dramatúrgia i la interpretació) van
viatjar a l’Afganistan per filmar

imatges que mostressin els pai-
satges de la vida de la protagonis-
ta: els carrers de Kabul, els camps
de conreu... per donar forma al
muntatge, un documental escènic
que bé podria ser, explica el di-
rector, una mena de «periodisme
teatral», un híbrid que barreja
l’entrevista, la dramatúrgia, el mo-
nòleg, el reportatge videogràfic...
un gènere que la companyia mai
no havia utilitzat però que no dub-
tarien a repetir. La història és dura
però no es busca el dramatisme. Al

contrari. Es parla, diu l’autor, «d’e-
ducació, d’esperança en el futur, de
llibertat, de convivència pacífica
entre cultures». El que es priorit-
za és l’emotivitat: «reps molt de co-
neixement i moltíssima emoció.
T’ho explica la persona que ho ha
viscut i la Nadia és una grandíssi-
ma comunicadora». «Com t’agra-
daria que el públic sortís de l’o-
bra?», va demanar Fernández Giua
a la Nadia. «Content, em va dir. I
aquest és un objectiu que hem tin-
gut sempre present».

SUSANA PAZ | MANRESA

La realitat sempre supera la ficció
L’afganesa Nadia Ghulam protagonitza un documental escènic que explica com, amb seqüeles

d’un bombardeig, va fer-se passar per un noi per poder mantenir la seva família en el règim talibà 


Després de la funció, col·loqui
de la protagonista amb el públic

Dissabte, a les 21 h, la Sala
Petita del Kursaal acollirà

l’obra Nadia (de 6 a 18 euros), dins
els actes del Dia Internacional de la
Dona i amb la col·laboració del
Festival Clam de Navarcles. Després,
breu col·loqui amb els protagonistes
del muntatge.
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Assumpta Pérez

EL GRAN
PODER DE
LA PARAULA

L’ORFE DEL CLAN DELS ZHAO
Text: Ji Junxiang. Versió: Joan Sellent, a

partir de la traducció castellana d’Alicia
Relinque. Dramatúrgia: Marc Artigau i
Oriol Broggi. Direcció: Oriol Broggi.
Intèrprets: Pablo Derqui, Òscar Muñoz,
Lluís Marco, Marta Marco, Borja Espinosa i
Ernest Villegas. Música: Joan Garriga. �
DIES:  dissabte, 28 de febrer. Teatre
Kursaal. Manresa

a dramatúrgia xinesa és
una absoluta desconegu-
da als nostres escenaris. I

és per això que una de les darreres
apostes escèniques de La Perla 29
esdevé un majúscul plaer i un luxe
escènic. Sota la direcció de l’im-
prescindible Oriol Broggi, arriba-
va dissabte a l’escenari de la Sala
Gran del teatre Kursaal L'orfe del
clan dels Zhao, peça atribuïda al
dramaturg del segle XIII Ji Jun-
xiang, en versió del també im-
prescindible Joan Sellent segons la
traducció d'Alícia Relinque. En-
capçalant el repartiment, els es-
plèndids Pablo Derqui i Òscar Mu-
ñoz (digníssim successor de Julio
Manrique, primer intèrpret del
metge Cheng Ying), acompanyats
per un versàtil repartiment for-
mat per Marta Marco, Lluís Marco,
Borja Espinosa i Ernest Villegas.

La gran venjança de l’Orfe Zhao,
títol original de la peça, narra la his-
tòria de Cheng Ying (Muñoz), met-
ge ambulant i encarregat de salvar
el darrer membre del clan dels
Zhao, després de la massacre co-
mesa per Du'an Gu (Derqui). Ho-
nor, deure i lleialtat  esdevenen els
pilars fonamentals d’una història
complexa, d’un relat savi. I on ra-
dica el magnetisme del muntatge
és en el gran poder de la paraula.
El sentit, el contrasentit, el pes es-
pecífic dels fets que s’entrellacen
amb les idees. La paraula dita hu-
manitza i dimensiona el que po-
drien ser figures arquetípiques. El
sadisme dessagnat i exacerbat de
Du'an Gu, de la mà de l’excel·lent
Pablo Derqui,  paradigma de mal-
dat, s’humanitza amb les flaqueses
del personatge en una poderosa
interpretació. Esplèndid Òscar Mu-
ñoz, paradigmàtic mirall de justí-
cia, correcció i deure malgrat el seu
dolorós sacrifici. Dissabte a la nit,
el muntatge va anar precedit d’e-
motius aplaudiments dedicats a la
desapareguda Rosa Novell. Certa-
ment, una vetllada especial.
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«MADE IN CAT». La formació de Sallent A la Big
Bom Band, impulsada i dirigida per Pepe Balasch i
integrada per 23 músics, presentarà avui el seu ter-
cer disc, Made in Cat, a la mítica sala Jamboree (plaça
Reial, 17) de Barcelona. Faran dues sessions, a les 8
i a les 10 del vespre, i estaran acompanyats per al-
guns dels prestigiosos compositors catalans que sig-
nen els vuit temes jazzístics del treball. El manresà
Manel Camp hi interpretarà Fantasia en blau i també
dirigiran les seves obres Vicens Martín i Joan Monné.



A la Big Bom Band de
Sallent presenta avui
el seu disc al Jamboree

MIREIA ARSO

Josep Maria Carrillo, del Clam, i el director Carles Fernández Giua

MIREIA ARSO ARXIU/MARTA PICH

Nadia Ghulam té ara 28 anys


