
Cómeme el coco, negra
Vaig descobrir lactriu, dramaturga i activista cultural Silvia Albert Sopale el setembre de 2019
a la petita Sala Fènix de Barcelona. Hi representava Blackface y otras vergüenzas, el seu
segon espectacle. Em va fascinar. Ella i el muntatge. Don coi havia sortit, aquella dona? Més
tard, lestiu del 2021, hi vaig tornar a coincidir, en aquest cas a Girona, en el marc del
Festival Z, on participava en un debat sobre humor, riure i paròdia.
original

Vaig descobrir lactriu, dramaturga i activista cultural Silvia Albert Sopale  el setembre de 2019 a
la petita Sala Fènix de Barcelona. Hi representava Blackface y otras vergüenzas, el seu segon
espectacle. Em va fascinar. Ella i el muntatge. Don coi havia sortit, aquella dona? Més tard,
lestiu del 2021, hi vaig tornar a coincidir, en aquest cas a Girona, en el marc del Festival Z, on
participava en un debat sobre humor, riure i paròdia. La seva eloqüència em continuava
atrapant. Amb tot, el puzle era incomplet. Em faltava veure la seva primera creació, la mare de
tots els ous: No es país para negras. En tenia ganes i sempre se mescapava. I això que està
en gira des del 2016!

No es país para negras, un espectacle de Silvia Albert Sopale. © Josep Tobella

Fins ara, que gràcies al festival Terrats en cultura  (que enguany celebra el desè aniversari,
enhorabona!) lhe pogut caçar. Lexpectació era màxima. I lentorn, privilegiat: una meravellosa
terrassa amb un petit jardí botànic a Ciutat Vella, a dues passes de Correus. Una copa de vi
blanc (inclosa en lentrada), bona companyia, i una brisa que refrescava les xafogoses
temperatures que estem tenint aquests dies. El marc perfecte. Ai las, però, amb les
expectatives! Entregar-shi a cegues a voltes juga males passades.
No mentretindré en detall a descriure el contingut de lespectacle, perquè daltres ja ho han fet
a bastament, fins i tot a Núvol. Nescriuré només alguns apunts. Al meu entendre, la proposta
flaqueja. És un déjà vu  que, a més, ha quedat desfasat. La fundadora del col·lectiu Tinta Negra
i de la sala Periferia Cimarronas  embasta un monòleg on repassa la seva vida a través dels
racismes que ha viscut a la pròpia pell. Nascuda a Sant Sebastià de pare nigerià i mare
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equatoguineana, lactriu ens parla de lescola, de linstitut, de viure a cavall de dos continents i
dues cultures, de la invisibilitat, del silenci (No fer soroll per no ser exclosa), de la manca de
referents, dacudits xenòfobs i de les discriminacions que hi ha al món de la interpretació (Per
què no puc fer de Bernarda Alba?). Per descomptat, no falten les enganxoses cançons
publicitàries hits  duna època dels Conguitos i del Cola Cao [la marca, per cert, va renovar la
lletra amb motiu del seu 75 aniversari, eliminant referències esclavistes]. Lartista es refugia en
llocs comuns i dispara contra els privilegis. Res de nou a lhoritzó.
No es país para negras  dirigit per Carolina Torres Topaga  ha envellit malament. Probablement,
quan es va estrenar era trencadora (fins a cert punt), però al 2022 ha quedat antiga i sense
ganxo. Denúncies i reivindicacions completament legítimes, però que ja hem vist a espectacles
posteriors, molt més treballades i elaborades, començant pel seu mateix Blackface y otras
vergüenzas, abans esmentat. O de més recents com Nosaltres (A nosotros nos daba igual)
dHelena Tornero  (TNC) o Hermana, ya no  de Kadja Diao  (Teatre Municipal de Girona).
Anar al teatre té molts objectius. Un dells, a estar disposat o disposada a què et conscienciïn.
És meravellós, quan lobra et transforma. Ara bé, quan et renyen o talliçonen, la cosa canvia.
Tenfades o badalles, depèn de com tagafi. Albert Sopale deia que ens convidava a
deconstruir-nos, però ens estava sermonejant. I de valent. Semblava no tenir en compte que el
públic majoritàriament blanquíssim que assistia al seu espectacle era còmplice (per això lhavia
anat a veure) i ja se suposa que estava deconstruït  o, com a mínim, altament sensibilitzat.
Diuen que els bons sermons remouen lànima i els dolents, el cul.
Lobra, a més, agafa un caire pamfletari que ratlla el míting polític. La sospita es confirma quan,
en acabar, lautora també ens convida a signar, a la sortida, un manifest per a la regularització
de les persones migrants, tot subratllant que només es pot fer si tenim DNI. Daixò, a casa
meva, sen diu coacció. I més, considerant que leixida daquell Terrat en Cultura es feia en fila
índia i per un camí únic. No hi havia escapatòria. Aquell vespre, però, shavien oblidat els
impresos, però amablement ens va recordar on els podríem trobar.
Així que, cinquanta-cinc minuts després (el que dura el monòleg), el públic, que acabava de
ser renyat, alliçonat i sermonejat, va anar desfilant, en formació dun, baixant els tres pisos de
la finca i dispersant-se un cop assolit el carrer. Això sí, havíem après que Karen Blixen  no
tenia cap granja a Malabo i que Àfrica té 54 països i és el tercer continent més poblat del
món, amb més de 1.200 milions dhabitants.
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