ALHAYAT
o la suma dels dies
Una producció de

la viciosa

Companyia de teatre
La Viciosa neix amb el seu primer espectacle Alhayat o la suma dels dies. Una
companyia formada només per dones i capitanejada per les menorquines Laia i
Aura Foguet. L’adjectiu viciosa és idoni per una companyia que vol reivindicar el
paper de la dona dins la cultura.

són inquietuds
artístiques i socials.

La Viciosa reflexiona sobre el món en què vivim a través de l’art, la importància
de la diversitat cultural i vol interpel·lar i sensibilitzar el públic sobre les diferents
realitats socials del món.
Els treballs de La Viciosa neixen de la necessitat d’expressar amb un llenguatge
propi allò que ens incomoda i/o ens commou de la realitat. El teatre com un
altaveu per donar ressò a les nostres inquietuds.
Alhayat o la suma dels dies s’estrena al Teatre Maldà de Barcelona el 15 de gener
del 2020 i, després d’exhaurir totes les entrades a dues setmanes d’acabar
la temporada, és reprogramat pel mateix teatre per la temporada 2020-21 i
començarà la seva gira per Catalunya, tant per públic adult com escolar.

és teatre compromès
amb el joc, la poesia,
la bellesa i el present.

La Viciosa som l’Alexandra Pallejà, la Roser Tresserras, la Laia Foguet i l’Aura Foguet.

són els conflictes d’una
generació que viu a través
de pantalles i contradicció.

alhayat
o la suma dels dies
TRES PERSONATGES I L’ESPERA. L’ETERNA
ESPERA QUE PATEIXEN ELS MILERS DE
REFUGIATS DESPRÉS D’HAVER REALITZAT
EL VIATGE MÉS LLARG I DIFÍCIL DE
LES SEVES VIDES. L’ESPERA ETERNA
SENSE INFORMACIÓ EN UN CAMP DE
REFUGIATS.
La Júlia, voluntària, arriba a un camp de refugiats a Grècia i coneix en
Hadi, un refugiat sirià. Comencen a comunicar-se amb una pissarra:
paraules i dibuixos. Mig en català, mig en anglès, mig en àrab.
S’entenen com si fossin amics de tota la vida. A aquesta complicitat s’hi
afegeix la Samura, la germana d’en Hadi. La passió que comparteixen
per la literatura es materialitza en un projecte per construir una
biblioteca pel camp.
Però construir una biblioteca enmig del no-res no és fàcil, necessitaran
la col·laboració de totes les persones del camp -voluntaris, gestors i
refugiats - i uns i altres fa massa temps que no s’escolten.
Alhayat està inspirada en fets reals: d’una banda, la construcció
de la biblioteca que va tenir lloc al camp de Lagadikia (Salònica,
Grècia) l’estiu del 2016 i, de l’altra, l’experiència personal com a
voluntàries de part de l’equip artístic d’ALHAYAT.
La peça parla de tot allò que passa mentre no es fa res: les converses,
els jocs, els desitjos i les il·lusions. La por. La impotència i la incertesa.
Però sobretot, de l’amistat i de persones que busquen la forma de fugir
d’un lloc que només existeix pels que l’habiten.

Construirem una biblioteca! Una
biblioteca perquè tota la comunitat tingui
un espai seu.
Ni dels militars, ni del camp. Vostre!

per què?

Alhayat o la suma dels dies?
Alhayat o la suma dels dies sorgeix de la voluntat d’explicar una realitat tan
important pels qui la viuen, i alhora, tan obviada i silenciada per Europa.
L’objectiu és donar llum a aquesta realitat amagada sense jutjar ni
assenyalar l’espectador amb el dit com a responsable. Obrir-los una finestra
als camps de refugiats que els permeti agafar consciència d’aquesta realitat
i la comparteixin perquè el debat no s’aturi dins les parets del teatre.
S’ha parlat molt de la crisi de refugiats, del perills que assumeixen moltes
persones per arribar a Europa, de la situació en què es deuen trobar per
arribar a decidir embarcar-se en un viatge com aquest. Però s’ha parlat
poc sobre què es troben realment en trepitjar Europa. Volem ensenyar
l’altra cara de la moneda. L’infern no s’acaba després de creuar diversos
països ni de ser apuntat més d’un cop amb una pistola. El que no saben els
migrants, ni els mateixos espectadors, és que aquest nou infern té una
entrada real, una estructura metàl·lica amb forma de pòrtic: l’entrada
del camp de refugiats. Allà, sense res a fer, són engolits pels seus propis
dimonis.
La construcció de la biblioteca que es va produir al camp de Lagadikia
(Salònica, Grècia) va tenir un efecte sorprenent. Tot i que al principi era
rebutjada per tota la comunitat, ja que un projecte així era indicador que
la seva estada al camp no seria curta, a poc a poc, es van anar incorporant
membres de la comunitat a la construcció: alguns eren paletes, altres eren
fusters… I, de manera màgica i en comunitat, van crear un espai que
era seu, ni de la comunitat internacional, ni de les ONGs. Aquest espai, i
sobretot, la seva construcció, a més, elsva permetre desconnectar, per una
estona, de tot allò que havien viscut.
Per altra banda, volem remarcar la importància de la cultura i la
literatura en espais com aquests. Com, en un lloc en el qual el temps se’t
menja, una bona via d’escapament és evadir-se amb altres històries. La
cultura com a motor de canvi i d’unió.
La cultura com a força per vincular les persones del món.

Unes experiències tan terribles com les que han viscut les persones que
conviuen en un camp de refugiats no es poden oblidar, però la cultura pot
ajudar a entendre què ha passat, a superar-ho o, com a mínim, a fer el camí
més fàcil. La biblioteca encarna al món físic totes aquestes idees.
La biblioteca construïda a Lagadikia el 2016, va ser destruïda per un grup
de joves simpatitzants d’Alba Daurada i així és també com es destruirà
la biblioteca a l’espectacle. La seva construcció, utilització i, finalment,
destrucció és un cicle que es tanca per tornar-nos al no
res que no acaba mai.
Creiem que són necessàries històries que parlin de persones i no de
refugiats. Fugint d’una narrativa paternalista i morbosa, encarem aquest
projecte per explicar la història de la gent -de tants altres Hadis i Samuresque són expulsats de casa seva i només busquen sobreviure; que no
esperen trobar en els veïns europeus traves administratives i institucions
rígides i inamovibles.
La motivació d’aquest projecte sorgeix del rebuig a com s’han explicat
aquestes històries. Volem fugir de la victimització constant que es fa
d’aquesta problemàtica per intentar deixar de parlar des d’un punt de vista
occidental i obrir el nostre angle de visió.
La història beu, sobretot, dels testimonis de les mateixes refugiades i
voluntàries. A través d’entrevistes a les refugiades i records de les persones
que vam treballar als camps. També de les activitats que es varen fer allà,
com el What would you say to Europe?

Cartes i dibuixos que van fer els refugiats amb l’organització
Where is the life? al camp de Lagadikia (Grècia).

COM?

Motors i llenguatges
La idea de lost in translation (tot allò que es perd en la traducció) és un punt
fonamental per explicar aquesta història. Transportem el públic al camp.
La Júlia, en Hadi i la Samura tenen problemes per entendre’s. Aquesta
comunicació a mitges, fallida, és metàfora, també, del funcionament dins
dels mateixos camps i de la incomunicació d’Europa amb el conflicte.
A la peça, el lost in translation s’evidencia a l’espectador amb dues de les
llengües dels camps: àrab i anglès. L’àrab es farà entendre a través de
les ombres, a través de la mímica i la corporalitat dels intèrprets. També
entendrem així les parts en anglès. A més, hi haurà el suport escrit d’una
pissarra com les que s’utilitzen per fer les classes d’anglès als camps.
En alguns moments, l’espectador no acabarà d’entendre què diuen els
personatges, quedant-se només amb les sensacions i emocions, com li
passa a la Júlia i com els passava als voluntaris quan els refugiats parlaven
en àrab. I també, evidentment, com els passa a tantes persones migrades
quan venen a Europa. És una no comunicació absolutament buscada amb
l’objectiu de transportar el públic als camps.

El llenguatge físic és molt important i està lligat, d’alguna manera, a
aquest lost in translation. Des del cos podem explicar moltes coses que
no expliquen les paraules. La comunicació no verbal és molt important en
aquesta obra.
Per això, l’espectacle compta amb diferents peces físiques i transicions,
creades amb Yucef Zraiby, l’encarregat de moviment de l’espectacle. Les
coreografies estan creades des d’allò més metafòric, a través de Viewpoints,
fins als moviments més quotidians i repetitius, fent referència a què és estar
atrapat en un camp de refugiats. La impossibilitat de moure’s i avançar.

espai escènic
El camp i Síria

Alhayat o la suma dels dies transporta l’espectador a un camp de refugiats. Un espai
auster i buit. Recordant la posada en escena de Esperant Godot, un espai gairebé
desert que convida a no-fer. La representació de la no-acció i també de l’espera.
En la imatge inicial hi predomina el mur de fons que vol evocar les tanques que
envolten els camps de refugiats. Una imatge sempre present durant tota l’obra. Un
desert concretat en el recobriment del terra que simula la sorra dels descampats,
i pocs elements a escena. Les joguines que no són joguines, sinó objectes
reutilitzats perquè els nens puguin jugar.
Un altre element important és el comptador, que enumera els dies que els dos
protagonistes, en Hadi i la Samura, porten dins el camp. Alhayat significa la vida en
àrab. La vida com a la suma dels dies mentre esperem. Per l’obra, l’espera i el temps,
és de vital importància. Cada dia és igual que l’anterior, però cada dia pesa més.
Tres anys es diu molt ràpid, i per això és important comptabilitzar aquest temps,
aquests dies, l’angoixa que no deixa de créixer, que no deixa de córrer. El temps
de l’obra s’explica amb el comptador: l’obra comença al 1.144 i avança fins que el
públic abandona la sala. Els espectadors tornaran a casa seva, els protagonistes no.
Qui sap fins quan.
Durant el transcurs de l’obra el tancament de fons s’utilitza com a pantalla per a
projectar-hi les ombres. Les ombres com a recolzament a l’acció i recurs narratiu.
Ens ajuden a comprendre l’univers del camp: els voluntaris, els militars, altres
persones del camp i fins i tot les rutines que s’hi estableixen: sensacions,
sentiments i records.
Tot allò que en un camp de refugiats no té lloc, hi serà gràcies a la imaginació que
desperten les ombres, banyaran l’obra de sensacions i d’una narrativa peculiar.
A poc a poc, un altra element apareix en escena: els llibres. Signifiquen l’evasió del
camp, l’aire. La desconnexió en aquest desert.

“El mèrit d’obres com Alhayat és el d’haver creat un
espectacle amb una enorme veritat teatral a partir d’uns
fets que són importants, perquè marquen el batec del
temps en què vivim. “
Isaias Fanlo
Núvol 31 de gener de 2020
https://www.nuvol.com/teatre-i-dansa/teatre/alhayat-i-les-histories-del-nostre-temps-79885

“Alhayat significa “vida” en àrab, l’arrel d’on brota una
obra de teatre clarament polític que beu de l’experiència
personal de l’equip artístic i el treball de camp a base
d’entrevistes però que s’allunya, per sort, de la tendència
egocèntrica de l’autoficció. “

Teresa Ferré
El Temps de les Arts 19 de gener de 2020

https://tempsarts.cat/debut-brillant-i-compromes/

“Alhayat o la suma dels dies és un cant a la humanitat,
a la cultura, a la sensibilitat [...] Un muntatge petit de
mida, però gran en talent que val molt la pena. “
Gema Moraleda
Somnis de teatre 26 de gener de 2020

http://somnisdeteatre.com/alhayat-o-la-suma-dels-dies/

AURA FOGUET

Direcció i dramaturgia
Actriu formada a l’Escola Eòlia de Barcelona on també realitza assignatures de direcció
i dramatúrgia.
Ha presentat projectes de creació pròpia a diferents espais de creació de Barcelona,
entre els quals hi destaca Jambri, una peça breu que parteix de l’absurd per parlar de
l’auxili que ofereix Europa a la gent desplaçada per la guerra i les seves contradiccions
morals. També ha participat en curtmetratges de projecció professional, com Ca
nostra, 2019.
Membre de l’espectacle de format curt de creació col·lectiva Aquest sol, hi és per a
tots?, premiat en diferents festivals, d’entre els quals destaca el Píndoles 2018. Explica
la història d’una barcassa provinent de Líbia que s’enfonsa al Mediterrani a causa de
l’inacció europea. Actualment, aquest espectacle segueix en gira per Catalunya.
Actriu a El Futur, escrita i dirigida per Joan Yago (Escenari Joan Brossa, 2019). També
participa en un procés de creació col·lectiva dirigit per Alicia Reyero (Ritos de Amor y
Guerra al Francesca Bonnemaison, abril 2018 i gener 2019).
El desembre del 2018 va estar a Grècia amb l’organització Where is the Life? treballant
com a voluntària amb joves refugiats no acompanyats.

LAIA FOGUET
Dramaturgia

Llicenciada en periodisme per la UAB. És guionista, directora i productora audiovisual.
Ha dirigit diferents anuncis publicitaris, videoclips i dos curtmetratges: Su que s’ha
estrenat a festivals de tot el món i distribuït per Marvin and Wayne i Ca Nostra estrenat
al Festival de Cinema de Menorca 2019, premiat amb una menció especial del jurat.
Ha estat cap de producció en dos llargmetratges: Isla Bonita (Fernando Colomo) i The
Girl from the song (Ibai Abad).
Actualment treballa com a guionista per les productores True Crime Factory i Goroka,
en la sèrie de no-ficció CRIMS de Televisió de Catalunya (estrena 2020). També es troba
en desenvolupament d’un llargmetratge per la productoria Euphoria Productions i
una sèrie de televisió per Mayo Films.
L’estiu del 2016 va anar al camp de refugiats de Lagadikia, Grècia, juntament
amb la Georgina Latre on van acabar fundant, en col·laboració d’altres voluntaris,
l’organització Where is the life? per donar suport als refugiats. Aquí va néixer aquesta
història.

georgina latre
és la Júlia

Graduada a l’École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq a Paris i anteriorment
a l’Escola Superior d’Art Dramàtic Eòlia a Barcelona. Guanyadora del Premi Anita
2016 pel seu paper a Vilafranca de Jordi Casanovas (Teatre Lliure 2015)
En cinema ha participat als films Otros días vendrán (Eduard Cortés), a Forasters
(Ventura Pons), Antonio cumple 50 (Alejandro Mira) i Los Europeos (Víctor García
León).
En televisió ha col.laborat en les cinc temporades de la sèrie Ventdelplà de TV3, El
Pacto de Telecinco dirigida per Fernando Colomo, la tvmovie Vilafranca dirigida per
Lluís M. Güell i Servir y Proteger de TVE.
En teatre ha participat recentment a Titus Andrònic amb Parking Shakespeare
dirigida per Israel Solà (Grec 2019), Hàbitat (doble pentració) de Roger Torns (Sala
Atrium 2018), Dramaburg de Carlos Perelló (Teatre Tantarantana 2018/Sala Atrium
2016), a El Bon Pare de David Plana (Teatre Borràs 2016) a Fusells de Bertolt Brecht
dirigida per Daniel J. Meyer (Teatre Almeria 2016), Vilafranca de Jordi Casanovas
(Teatre Lliure 2015), The Emperor of America de Breadknives Ensemble (Camden
Fringe Theatre Festival of London 2014), Consell Familiar de Cristina Clemente (Sala
Beckett, 2013).
També ha realitzat l’assistència de moviment i l’ajudantia de direcció a l’espectacle
Monstres d’Aflel Teatre (Estruch, Sabadell 2014 i posterior gira per Catalunya).
També ha fet l’ajudantia de direcció d’Infecte d’Alberto Ramos dirigida per Iban
Beltran (Versus Teatre, 2014).
L’estiu del 2016 va anar al camp de refugiats de Lagadikia, Grècia, com a voluntària
juntament amb la Laia Foguet on van acabar fundant l’organització Where is the
life? amb altes voluntaris per donar suport als refugiats.

moha AMAZIAN
és el Hadi

És graduat i màster en Química per la Universitat de Barcelona. Vinculat a les arts
escèniques des dels 16 anys, forma part d’Etcètera Teatre i Companyia Còmica l’Ou
Cost. En teatre destaca especialment l’obra homònima Moha sota la direcció de
Xevi Font, estretament relacionada amb la tasca desenvolupada a nivell cultural i
educatiu de trencament de prejudicis a nivell comarcal i provincial. Anteriorment,
participa a l’Assalt de l’Altarriba, Cyrano de Bergerac, Assaig General, Equus i
Ovelles Negres, Amor o Rumor, entre altres. Ha realitzat múltiples masterclass en
improvisació teatral a càrrec d’Improu (Aldaia, 2016), gest i lluita escènica.
En cinema, els primers passos són amb la participació de múltiples projectes
acadèmics, i amb el paper d’Imad a Moros en la Costa de Damià Serra Cauchetiez,
pel qual va rebre el premi millor interpretació masculina del Certamen Nacional de
Creación Audiovisual de Cabra. Actualment, participa a la sèrie St Francis of Assisi:
A life of adventure, dirigida per Jose Luis Moreno. Segueix cursant interpretació a
MBT Espacio Escénico (Madrid, 2018).

MANAR TALJO
és la Samura

Comença els seus estudis d’art dramàtic a Eòlia el 2006. Continua la seva formació
a El Galliner de Girona mentre rep classes de cant. El 2010 torna a Barcelona on rep
el certificat d’estudis superiors en Interpretació al Col·legi del Teatre de Barcelona
(2012).
Continua la seva formació a MOVEO (tècnica Décroux-mim corporal dramàtic) i
en cursos trimestrals, de màscara neutra i de caràcter amb Pere Farràn; Commedia
dell’arte amb Quimet Plà; dramatúrgia i iniciació al guió amb Helena Tornero i
Teatre del Oprimit amb Alicia G. Reyero. Actualment forma part de la companyia
Teatre Tot Terreny amb qui debutà a la Sala Beckett (2016) amb Odisseus. També
és fundadora de Projecte Paramythádes, projecte d’arts escèniques que des de
2016 treballa per millorar les condicions de vida dels refugiats de la guerra de Síria.
Forma part de Las Ningunas Teatre.
Ha treballat a Sala Beckett, TNC (sala petita), Lliure de Gràcia i en diversos projectes
audiovisuals com la pel·lícula El Bosc (2012).

FITXA TÈCNICA
De Companyia La Viciosa

Disseny i execució d’ombres
Producció
Escenografia
Adjunta de direcció
Il·luminació
Moviment
Espai Sonor:
Alumna en pràctiques
Assessor lingüístic
Imatge del poster
Vídeos i imatges promocionals

Laia Foguet
Aura Foguet
Laia Foguet i Aura Foguet
Georgina Latre, Manar Taljo
i Moha Amazian
El Gecko con Botas
Roser Tresserras
Alexandra Pallejà
Laia Foguet
Èric Rufo
Yucef Zraiby
Pol Fontanals
Cristina Pedrajas (El Timbal)
Lamé Taljo
Toni Vidal
Laia Foguet i Mikel Alors

Teatre de text
Duració de l’espectacle
Idioma

85 minuts
Català, anglés i àrab

Idea Original
Direcció
Dramatúrgia
Repartiment

Agraïments:
Clara Peya, Yamen Alsafade, Ahmed Alhamsho, Patricia Mollà, Lola Armadàs, Hamu,
Aleix Fauró.

Companyia LaViciosa
Rafael Casanova 33 Santa Coloma de Gr.
laviciosa.cia@gmail.com
@laviciosa_cia
www.facebook.com/cialaviciosa

