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Document impactant
CRÒNICA ‘Nadia’ commou el públic del TNC per l’autenticitat

CÉSAR LÓPEZ ROSELL 
BARCELONA

A
l final de l’espectacle, el 
públic s’aixeca del seient 
com un ressort, colpit en-
cara per l’emoció d’un re-

lat escruixidor. Els aplaudiments 
són tan espontanis que no deixen 
lloc al dubte sobre l’impacte d’un 
document escènic que travessa la 
quarta paret per anar directe al cor 
dels espectadors. Nadia, la història 
de la noia que va ser capaç de suplan-
tar la personalitat del seu desapare-
gut germà Zelmai per sobreviure en 
un Kabul en guerra dominat pels ta-
libans, agita aquests dies la Sala Ta-
llers del Teatre Nacional de Catalu-
nya (TNC). El fet que la narració arri-
bi en boca de la seva pròpia prota- 
gonista i no a través d’una actriu 
intermediària atorga al muntatge 
una autenticitat, força i credibilitat 
inimaginables sense la seva inter-
venció.
 La direcció i dramatúrgia de 
Carles Fernández Giua, en col-
laboració amb l’heroïna i amb 
Eugenio Swarcer (autor del disseny 
de l’espai i dels vídeos), té la virtut 
d’abordar la dolorosa situació de Na-
dia Ghulam sense caure mai en la 

sensibleria. La convicció amb què la 
noia s’enfronta al seu nu existencial 
desperta la immediata adhesió d’un 
auditori entregat a la seva capacitat 
de comunicació  i a la seva desbor-
dant naturalitat.
 Nadia domina l’escena. Ella pro-
clama repetidament que no li agra-
da la mentida però que es va veure 
obligada a viure-hi instal·lada, des 
dels 11 anys i després des la comple-
xa construcció d’un personatge que 
va ajudar a mantenir la seva famí-
lia. Les intervencions de Fernández 

 Les seqüències en què apareix 
com un noi es projecten com a 
ombres. I són impactants les co-
municacions per Skype amb els 
seus antics companys de la capi-
tal afganesa. Un d’ells pràctica-
ment s’acomiada d’ella al com-
provar que és una dona, encara 
que li ofereix ajuda si en necessi-
ta. Les cicatrius deixades per 14 
intervencions quirúrgiques prac-
ticades per pal·liar els danys cau-
sats per un bombardeig són una 
metàfora de com els interessos 
econòmics incideixen en la vida 
de milions de víctimes.
 Nadia reitera en les seves inter-
vencions la importància de l’edu-
cació i la llibertat, i la lluita de les 
dones afganeses contra el fona-
mentalisme. No vol ser vista com 
una víctima, sinó com un motiu 
d’esperança. Ella insisteix a conti-
nuar estudiant per poder ajudar 
algun dia el seu poble. «La fe és im-
portant, però ho és molt més si es 
basa en el coneixement», diu re-
cordant que els talibans preferei-
xen la ignorància del poble per 
poder mantenir el seu opressiu 
domini. Exemplar i alliçonador 
document. H

Giua i Swarcer formulant a la no-
ia les qüestions centrals del seu al-
lucinant viatge ajuden a agilitzar 
el relat. Les imatges gravades en al-
guns dels escenaris pels quals va de-
ambular a Kabul i els actuals de la se-
va normalitzada vida a Barcelona, a 
més d’uns ben col·locats efectes so-
nors, contribueixen a mantenir la 
tensió del relat.

33 Nadia Ghulam, en un moment del muntatge del TCN, en què explica la seva vida al Kabul dels talibans.

 

El muntatge aborda 
la dolorosa història de 
la protagonista sense 
caure en la sensibleria

  

  

Burning, rock’n’roll 
sense caricatures
CRÒNICA El grup madrileny va celebrar el 
40è aniversari amb sobrietat i ofici a Apolo

JORDI BIANCIOTTO
BARCELONA

Apolo no és el Barclaycard Center 
madrileny, però dissabte es va om-
plir a vessar de fans de Burning. No 
ens pensàvem que n’hi hagués tants. 
Va córrer el rock’n’roll a una clàssi-
ca i temperada manera, associant di-
versió i un fatalisme desimbolt, re-
flex d’una literatura de barri en la 
qual les dones són «ne-
nes» i els atracaments 
a bancs inspiren les pà-
gines més boniques 
de poesia. Rock urbà 
d’abans del rock ur-
bà, amb arrels fondes, 
que no necessita fer-se 
el maleït perquè en la 
seva biografia els acci-
dents i les morts són de 
veritat.
 Els anys 70 en deien 
rock macarra, i en con-
tinua quedant una es-
tampa (ulleres de sol, 
vestuari negre de dalt 
a baix) i un ofici millo-
rat amb els anys. Bur-
ning conserva el patri-
arca Johnny Cifuentes, 
que, des que Pepe Risi 
ens va deixar (el 1997), 
col·loca el seu ostentós 
teclat al centre del pla. 
Des d’aquí, alternant 
l’orgue amb el peu de 
micro, va dirigir els 
seus sense allunyar-se 
del guió del recent Vivo 
y salvaje, celebració del 
seu 40è aniversari.

MATERIAL NOU / Van obrir 
amb Madrid, encara 
que van canviar l’ordre de les can-
çons i en van afegir un parell del seu 
últim disc d’estudi, Pura sangre, la 
que li dóna títol, i Demasiado sucio, de 
manera que van ser nou peces de fac-
tura recent. Xifra alta per a un grup 
amb tanta història. Burning va pre-
sumir de vitalitat i d’execució, amb 
el joc de guitarres de Nico Álvarez, 
stoniano, i de l’estilista, de vegades 
una mica heavy, Eduardo Pinilla 
(Coz, Ñu, Luz), seguits de prop, tra-

ient ferro, pel saxo de Miguel Slin-
gluff.
 Burning es va delectar en el seu 
rock del tall de la navalla, més senti-
mental que histriònic, sobri, de mit-
jos temps sexy com Dolor i Águilas, i 
mitològics relats de barri: Jim Dina-
mita, que va cantar amb orgull Ser-
gio Martos, periodista i veu de Schi-
zophrenic Spacers. No va ser l’únic 

convidat: a Esto es un atraco va inter-
venir a plaer Josele Santiago. Van 
caure els clàssics, des de Mueve tus ca-
deras fins a ¿Qué hace una chica como 
tú en un sitio com este?, i hi va haver 
certa apoteosi de la incorrecció po-
lítica a No es extraño que tú estés loca 
por mí i Hey, nena («Te voy a zurrar, ne-
na, para que seas más divertida»). Qui 
hauria dit que aquests textos sonari-
en més provocadors l’any 2016 que 
l’any 1978. H

33 Johnny Cifuentes, de Burning, dissabte.

FERRAN SENDRA


