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Després d'una gira que l'ha portat a diverses ciutats de l'Estat espanyol, a l'Amèrica Llatina, on va
participar i emocionar tothom entre d'altres llocs al Festival Internacional de Teatro de Manizales
(Colòmbia), i també per Europa, exhaurint les localitats a teatres tan rellevants com la Schaubühne
de Berlín, torna a Barcelona Nadia, l'excepcional documental escènic construït per la Nadia
Ghulam (protagonista), Carles Fernández Giua (director) i Eugenio Szwarcer (disseny i espai
vídeo). L'espectacle, que es va estrenar al Grec 2014, s'installa ara a la Sala Tallers del TNC (del
3 a l'11 de març), "perquè encara que el TNC sigui un espai de producció, això no implica que no
pugui acollir espectacles que, per la seva singularitat, tinguin coses a dir sobre el recorregut teatral
del nostre país", ha especificat aquest matí Xavier Albertí, director del TNC, visiblement satisfet
d'acollir un muntatge tan colpidor i alhora esperançador com Nadia. És coproducció del Grec 2014,
el CCCB i la companyia La Conquesta del Pol Sud, que dirigeix Fernández Giua, compromesa a
presentar sempre temes punyents que tracten del moment que estem vivint i a buscar llenguatges
escènics diferents, amables, poètics i també divertits.

Els que varem assistir a la roda de premsa en ocasió de l'estrena al Festival Grec 1914, vam veure
una Nadia molt diferent. Vam pensar que era conseqüència que el seu camí no havia estat gens
fàcil. Però avui hem conegut una Nadia jove, contenta, oberta a la vida, plena d'esperança,
d'amics i d'orgull. Una Nadia que riu i és plena de somnis i projectes. Ella mateixa ens ha explicat
que: "llavors era a punt de sofrir una operació i que no estava en plena forma."

La Nadia va néixer a Kabul ara fa 30 anys. Quan en tenia vuit, durant la guerra posterior a la
retirada soviètica, va patir greus ferides a causa d'un bombardeig. Instaurat el règim dels talibans i
amb greus seqüeles físiques, va haver de fer-se passar per un noi per mantenir la seva família.
Aquesta representació increïble va durar gairebé deu anys. El 2006, gràcies al treball d'una ONG,
viatja a Barcelona, ja com a dona. Avui ha recuperat la seva vida, parla català i està implicada en
tota mena d'activitats dedicades a divulgar la cultura afganesa i la situació de les dones al seu
país.

UNA VIDA PER SER EXPLICADA

I aquí va conèixer en Carles i l'Eugenio. Ella els va parlar de les seves experiències i ells van
pensar que això s'havia d'explicar, que aquestes són les històries que vol difondre la companyia:
"La seva experiència és vital per a nosaltres. Vam voler conèixer el context on l'havia viscut i vam
fer un viatge de investigació tots tres a l'Afganistan. El muntatge resultant barreja l'investigació
periodística amb el teatre.Volíem que l'espectador visqués el mateix impacte que vam viure
nosaltres quan la vam conèixer. Ja hi ha un llibre i un documental sobre Nadia, però el teatre
proposa l'experiència viva i en directe", explica Fernández Giua.

La Nadia estava contenta de participar-hi: " Al meu país estem cansats que la gent vingui a filmar
les nostres misèries, a que les manipulen i marxin. En Carles i l'Eugenio no són d'aquests!" I és
que, segons l'Eugenio: "el que ens arriba aquí de l'Afganistan i altres països són els titulars, que ja
no impressionen perquè hi estem acostumats. Nosaltres teníem ganes d'ensenyar que allà també
hi ha gent que té somnis, projectes, illusions i que intenten tirar endavant. Volíem fer un gir a la
imatge del dolor, que és la que es veu, i mostrar-ne una altra que també és real. La mateixa Nadia



diu que al meu país hi ha milions de gent com jo!"

L'espectacle és un tour escènic per la vida de la Nadia. Ella els acompanyava i, coneixedora del
terreny, van recollir força material. En ocasions els deia que calia deixar la porta oberta del cotxe:
"Anàvem a llocs molt perillosos, es vivien moments molt tensos. Si no fos pel seu caràcter no
hauria estat possible! Jo els deia: al cotxe! i corrents cap dins!", explica la Nadia.

El viatge va ocasionar 6 hores d'enregistraments, moltes converses gravades i molts apunts de
llibreta. "Vam haver de centrar-nos en on ho volíem focalitzar i ordenar la informació. Només ens
faltava un narrador, un intèrpret en directe, ja que nosaltres no som actors." La Nadia, llesta com
és, va pensar que no gosaven demanar-li: "Ho vaig notar, els conec molt i els vaig dir: "Ei, és la
meva història, jo estic viva, ja l'explicaré jol!" I es van posar a treballar el documental: "Vam
construir una història sense trair res del que havíem vist, però amb les seves paraules. De seguida
va créixer i va adquirir una gran força poètica. Va anar més enllà del que pensàvem, penso que és
un diàleg entre Orient i Occident explicat per tres persones que vam coincidir a l'Afganistan. I no hi
ha dues funcions iguals, hi ha una línia marcada i va evolucionant."

A la Nadia li agrada molt saber com ha arribat la història al públic, quines emocions i quines
reflexions els ha impulsat. Els pregunta l'edat i sap que van a veure l'obra des de joves escolars a
partir de 12 anys fins àvies de 90. "No només és una història de guerres i bombes. També parla
d'amor, d'educació... Malgrat la Guerra, la voluntat d'una persona pot fer-la arribar on vol. Jo
sempre he sabut què volia fer i quines illusions tenia. La meva mare m'ensenyava a resar per
demanar la pau i ja tinc 30 anys i les guerres continuen. Jo vull parlar amb la gent perquè, si me
n'he sortit, és gràcies a la gent. I els governs no escolten la gent", reflexiona Nadia.

L'ESPECTACLE

Està plantejat com una entrevista que el Carles fa a la Nadia, amb incursions de l'Eugenio que és
el que ho va filmant i projeccions diverses que acompanyen les paraules. No segueix un ordre
cronològic: "L'hem muntat de la manera que ens ha semblat que el públic entenia més el que
volem explicar, una forma de vida concreta i els canvis que això ha produït a la vida de Nadia."
Aquest és el seu primer contacte amb el teatre. "He viscut una vida llarga i plena de Guerra a
l'Afganistan i la vull explicar jo mateixa. No vull manipulacions ni malentesos, ni que es discuteixi si
s'està d'acord o no amb el que es diu. Per tant, és la meva versió i no n'hi ha cap altra. No sóc
actriu, però si he sobreviscut a una Guerra, el teatre sobreviurà a la meva actuació!"

Després de l'èxit de l'obra tant a l'estrena com en el recorregut que ha fet, s'han animat a fer més
muntatges que reflexionin sobre les trobades i possibles diàlegs entre les cultures d'Orient i
occident.


