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El Grec destapa  
el racisme institucional 

‘Clean city’ retrata Grècia des de l’òptica de dones de fer feines immigrants 

La paraula grega katharós té dos sig-
nificats: net i pur. Als dramaturgs i 
directors Anestis Azas i Prodromos 
Tsinikoris, que des del 2013 treba-
llaven per elaborar una obra de te-
atre documental sobre la immigra-
ció a Grècia, aquesta ambivalència 
lingüística els va anar com l’anell al 
dit. Aprofitant la doble accepció de 
la paraula, van posar el focus en la 
mirada de les dones de fer feines a 
Grècia, la majoria de les quals pro-
venen d’altres països.  

Les experiències d’aquestes do-
nes com a treballadores domèsti-
ques els van portar a abordar el ra-
cisme institucional i els missatges 
polítics que defensen la necessitat 
de “netejar el país” d’estrangers. I és 
a partir d’aquestes vivències que 
Azas i Tsinikoris han elaborat Clean 
city, un muntatge protagonitzat per 
cinc dones de fer feines que es pot 
veure avui i demà al Teatre Lliure 
dins del festival Grec. L’espectacle, 
que es representarà en grec amb so-
bretítols en català, s’emmarca en el 
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històries dels immigrants són simi-
lars arreu d’Europa” i, per tant, que 
el públic no es trobarà amb una rea-
litat aliena. Malgrat que els relats 
exposen situacions dures, no ho fan 
des del dramatisme ni des de la tra-
gèdia. Segons Azas, l’obra traça “una 
mirada humorística d’històries tris-
tes” i, en diversos casos, recorre a la 
ironia. “En una escena, per exem-
ple, una de les protagonistes recor-
da que va aprendre grec escoltant 
les cançons d’un artista que s’havia 
posicionat a favor d’Alba Daurada”, 
diu Azas. 

L’opressió femenina, a escena 
La càrrega contra certes actituds 
polítiques és inherent a Clean city i 
els creadors no se n’amaguen. “No 
volíem ser didàctics ni paternalis-
tes, però sí explicar el racisme insti-
tucional i donar al públic temes per 
reflexionar”, indica el codirector. Al 
marge de l’opressió als immigrants, 
l’obra també s’endinsa en la discri-
minació femenina amb una escena 
sobre assetjament sexual, tot i que 
Azas matisa que “el propòsit no era 
fer un espectacle de to feminista”.  

Clean city es va estrenar a Grècia 
l’any passat i va suscitar algunes 
veus crítiques. “Ens van dir que re-
troalimentàvem l’explotació de les 
dones dalt de l’escenari. No és, en 
absolut, la nostra intenció”, mani-
festa Azas, que argumenta que el 
seu objectiu és “donar l’oportunitat 
de difondre un missatge que és in-
visible”. El dramaturg admet que 
certes crítiques polítiques han ofès 
alguns espectadors, però no es 
mostra preocupat. “No crec que ens 
vingui a veure gent de l’extrema 
dreta”, admet. e 

teatre de la postmigració amb el 
repte de retratar Grècia des del punt 
de vista de persones que no han nas-
cut al país, però que hi viuen i hi tre-
ballen. “El nostre objectiu era mos-
trar l’òptica de les dones de la nete-
ja, perquè ens permetia concentrar-
nos en l’espai privat i íntim. Si ho 
volíem fer bé, era ridícul treballar 
amb actors”, explica Azas. Per això 
els dos creadors de Clean city van 
anar a buscar dones immigrants de-
dicades a netejar llars gregues que 
volguessin narrar les seves històri-
es dalt de l’escenari. El codirector 
del muntatge subratlla que no podi-
en “plasmar estadísticament el 
col·lectiu”, però que van escollir 
cinc persones amb perfils “repre-
sentatius”.  

Les protagonistes de l’espectacle 
són l’albanesa Drita Shehi, la filipi-
na Fredalyn Resurreccion, la búlga-
ra Rositsa Pandalieva, la moldava 
Valentina Ursache i la sud-africana 
Lauretta Macauley. Totes seguei-
xen exercint de dones de fer feines a 
Grècia i “s’han demanat dies de va-
cances per poder formar part de la 
gira del muntatge”, afirma el codi-
rector. Des de la realitat personal de 

cadascuna, Clean city se submergeix 
en el dia a dia de persones indocu-
mentades i ofegades per problemà-
tiques que són invisibles als ulls de 
la resta de la societat. “Parlen del fet 
de no tenir accés a drets bàsics, de 
criar els fills quan no es disposa de 
papers i de les experiències amb la 
policia i amb els serveis socials”, 
avança Azas, que considera que “les 

Una de les cinc protagonistes de l’obra Clean city, d’Anestis Azas i Prodromos Tsinikoris, que aterra avui al Grec. CHRISTINA GEORGIADOU / ICUB 

Més estrenes  
de teatre, circ i dansa
A banda de Clean city, el Grec acull 
avui una estrena de teatre, una de 
circ i una de dansa. Històries d’Is-
tanbul, al Lliure, és un muntatge 
basat en l’obra de Yesim Özoy que 
desplega dotze relats creuats. Fi-
delis Fortibus, a la plaça Margarida 
Xirgu, és un espectacle familiar de 
circ a càrrec de Danny Ronaldo 
que parla de la solitud i la fidelitat. 
I al Mercat de les Flors la coreògra-
fa Constanza Brncic estrena What 
is the world, una peça que enllaça 
l’últim poema de Beckett amb mú-
sica de Morton Feldman.

Polític  
L’obra critica 
les dificultats 
que tenen els 
immigrants 
per accedir a 
drets bàsics

Intèrprets  
Les cinc 
protagonistes 
no són 
actrius, sinó 
dones de fer 
feines 


