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Àurea Màrquez a l’obra M’hauríeu de 
pagar, a la Sala Atrium. SALA ATRIUM 

Val molt la pena 
pagar per veure 

aquesta obra

‘M’hauríeu de pagar’  

SALA ATRIUM FFINS AL 21 DE NOVEMBRE 

L
a soledat té mala premsa malgrat 
que naixem sols, llevat dels bessons 
o trigèmins, i morim sols si no és en 
un accident d’avió o en un atemp-
tat terrorista. Molt em sembla que 

cap dels tres personatges amb els quals Jor-
di Prat i Coll ha construït la funció la valora 
com una fidel companyia, que cantava el gran 
George Moustaki, sinó com un enemic que 
condiciona unes vides marcades per la man-
ca del pare o la mare. 

Li passa a la llicenciada en història de l’art 
que fa de guia a un grup d’aficionats en la vi-
sita a un museu i a qui la seva mare no va te-
nir mai en compte. Li passa al jove orfe que 
després de criar-se al poble arriba a la ciutat, 
descobreix la bisexualitat i s’adreça a un grup 
d’adoradors del sexe. I li passa al vell pianis-
ta que s’acomiada de la música i del món amb 
una sonata de Brahms. Són tres monòlegs. 
Més ben dit, són tres falsos monòlegs, ja que 
tots tres parlen al públic com a silent company 
de diàleg. Parlen, s’expliquen. Com si les pa-
raules poguessin resumir el seu sentir, com 
si amb elles es poguessin redimir. 

Tres monòlegs independents en un espai 
buit en mans i veu de tres exquisits intèrprets. 
Tres brillants textos construïts com una par-
titura, com un poema dramàtic en un conjunt 
que també vol ser una partitura en la mane-
ra de dir. Des de l’allegro ma non troppo d’una 
esplèndida Àurea Márquez que es fica a la pell 
(i de quina manera!) d’una dona inconsistent 
que busca la seva identitat, passant per l’im-
pressionant presto de Francesc Cuéllar en un 
text amb ressonàncies de Charles Bukowski, 
i acabant en el colpidor adagio d’un Albert Pé-
rez que diu més amb els silencis que amb les 
paraules. 

M’hauríeu de pagar (candidata a cinc premis 
Butaca) és una molt bona proposta per gaudir 
de les esmentades interpretacions (magnífica 
la direcció) i per la qualitat literària dels tex-
tos en una funció que fa virtut de l’absoluta aus-
teritat. En tot cas, diria que en el monòleg d’Àu-
rea Márquez, el més llarg i complet, grinyola 
una mica l’estructura dramatúrgica.e
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“No normalitzeu els talibans, 
són terroristes internacionals” 

tornar a l’Afganistan per fer cine-
ma”, recorda Karimi. Fer cinema 
significava explicar el país trencant 
els relats imposats des de fora i des-
afiant els tabús interiors. L’Afganis-
tan és “un país enorme i amb mol-
ta diversitat ètnica”, però sovint era 
reduït a quatre tòpics. A més, la in-
fluència de Bollywood marcava bo-
na part d’una producció cinemato-
gràfica “autodidacta”.  

“Les dones, o eren heroïnes o víc-
times, res més, i això no és represen-
tatiu de la societat afganesa. Volíem 
fer un cinema que trenqués clixés i 
que fes sortir a la llum temes com els 
abusos i l’incest. Almenys durant sis 
anys vam ser les dones les que re-
presentàvem el cinema afganès i 

vam poder mostrar les nostres 
pel·lícules als festivals internacio-
nals”, explica Karimi. Però lamenta 
que quan el 2019 va portar la pel·lí-
cula Hava, Maryam, Ayesha al Fes-
tival de Mill Valley, a San Francisco, 
li van preguntar com era que en el 
seu cinema no mostrava “la misè-
ria i les explosions”. “La majoria de 
la gent ens feia aquesta mena de 
preguntes perquè tenien aquesta 
imatge preconcebuda del país”, diu. 
Karimi es revolta contra aquesta 
imatge, en part alimentada per ins-

titucions occidentals: “Tot i els pro-
blemes i la corrupció, hi havia una 
generació jove que havia aconseguit 
fer una sèrie de transformacions. 
Kabul era una ciutat normal, amb 
cafeteries, escoles, botigues de mo-
da. Una dona hi podia anar a treba-
llar i posar-se la roba que volgués, 
com a Barcelona. Les dones forma-
ven part d’uns canvis polítics per a 
un país millor”. 

“Alçar la veu” 

La feina de Mani com a documenta-
lista també formava part d’aquests 
canvis. Al film A thousand girls like 
me (2018) donava veu a les dones 
que patien abusos dins la família a 
partir de la història d’una noia que 
va haver d’anar a la televisió a de-
nunciar el seu cas. “El sistema judi-
cial estava en contra de les dones i la 
família la volia denunciar”, recorda 
Mani. Ara tota aquesta feina, tota 
aquesta mirada cinematogràfica, 
se’n va en orris. “No soc optimista 
sobre el cinema a l’Afganistan, pe-
rò espero que els artistes que viuen 
a l’exili puguin alçar la veu i denun-
ciar la situació”, diu Mani. “Ara ma-
teix el cinema afganès està en perill. 
Ja no donen permís als cineastes 
per rodar i han tancat totes les pro-
ductores. No han tancat l’agència 
estatal del cinema, però ara el direc-
tor és un religiós que promourà 
films de propaganda”, explica Kari-
mi, que ahir va oferir també una 
masterclass al Màster de Producció 
i Distribució Cinematogràfica de 
Paco Poch.e

Les cineastes Sahraa Karimi i Sahra Mani participen a Barcelona 
en una trobada organitzada per Cultura per l’Afganistan

Les cineastes afganeses Sahra Mani i Sahraa Karimi ahir a Barcelona. FRANCESC MELCION

CINEMA

“No normalitzeu els talibans, són 
terroristes internacionals”. És la 
crida de Sahra Mani, la cineasta af-
ganesa que ahir va participar en una 
trobada organitzada a la seu de la 
SGAE a Barcelona per Cultura per 
l’Afganistan, el Casa Àsia Barcelona 
Asian Film Festival, l’Acadèmia del 
Cinema Català i l’Open Society 
Foundations. Mani lamenta que 
l’oblit progressiu dels mitjans de co-
municació respecte al que passa a 
l’Afganistan està contribuint a 
aquesta “normalització”: “I no pot 
ser. Són terroristes. Hem de resistir. 
No podem oblidar la gent que és a 
l’Afganistan perquè la situació em-
pitjora cada dia. Les dones saben 
que les poden torturar i assassinar 
als carrers de Kabul, i tot i això sur-
ten a manifestar-se”. 

“Sisplau, no reconegueu els tali-
bans. El reconeixement els donarà 
confiança i això destruirà les nos-
tres vides”, afegia Sahraa Karimi, 
que el 2019 es va convertir en la pri-
mera dona que dirigia l’agència del 
cinema afganès. Karimi va poder fu-
gir de Kabul a mitjans d’agost i tro-
bar refugi a Europa. Tant ella com 
Mani es van formar fora de l’Afga-
nistan, l’una a Bratislava i l’altra a 
Londres. Pertanyen a la generació 
de la diàspora, la de les famílies que 
van haver de marxar del país durant 
la guerra contra la invasió sovièti-
ca a principis dels 80. “Vam decidir 
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Violència  
“Les dones saben que les 
poden assassinar als carrers 
de Kabul”, diu Sahra Mani
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