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Per què portem a escena Carrer de Txernòbil? 

Txernòbil. La tragèdia, el desastre, l’incident nuclear, l’horror. Tots pensem saber 

què va passar aquella nit. Per això, el nom de Txernòbil ens retorna sovint unes imatges 

breus i terribles, uns fets que no podem pas oblidar. Va succeir el 26 d’abril de 1986, ara fa 

32 anys, quan el reactor número 4 de la central nuclear va explotar matant els treballadors i 

posant en greu perill tota l’àrea, un perímetre d’uns 30 quilòmetres. Dins d’aquest 

perímetre hi ha la ciutat de Prípiat (Ucraïna) que va ser evacuada pocs dies després de la 

catàstrofe, unes 50.000 persones van haver de marxar. Encara no s’han explicat, potser no 

se saben, els devastadors efectes de l’impacte humà en produir-se la pitjor tragèdia nuclear 

de la història. Ara és una ciutat contaminada per milers d’anys. En principi, no pot ser 

habitada, és una zona restringida als humans. Avui, és un entorn deshumanitzat on, pel 

contrari i paradoxalment, hi augmenta la fauna i la flora de forma exponencial. Pensem que 

el valor profund de la desgràcia resideix en els testimonis que van patir en pròpia pell 

aquella tragèdia definitiva, són les anomenades veus de Txernòbil. 

 El projecte sorgeix quan llegim el relat Una veu humana solitària, un text colpidor en 

forma de monòleg que sorgeix d’una entrevista que Svetlana Aleksiévitx, premi Nobel de 

Literatura 2015, fa a Liudmila Ignatenko, dona del bomber difunt Vassili Ignatenko, i que 

transcriu meravellosament en el llibre La pregària de Txernòbil. Aquest relat en primera 

persona causa un impacte tant profund en el lector que volem fer-lo arribar al major 

nombre de gent possible en forma de peça teatral. No només per explicar l’incident de 

Txernòbil des de dins mateix de la tragèdia, i per mostrar a tothom els perills nuclears 

evidents o de posar en qüestió la fe cega en la ciència que la majoria tenim i que pot 

evocar-nos a una més que probable destrucció; sinó per atendre la veu de Liudmila 

Ignatenko, tan veritable, feridora i plena d’humanitat. El seu és un exemple d’amor tan 

grandiós i d’una transparència i intensitat tan commovedores, que el testimoni personal de 

la seva terrible experiència familiar a Txernòbil el veiem com un emblema universal de com 

sobreviure a l’horror. 
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 Seguint les paraules de l’Svetlana Aleksiévitx, Txernòbil és l’esdeveniment més 

important del segle XX, malgrat les terribles guerres i revolucions, malgrat Auschwitz, 

Kolimà, Hiroshima o Srebrenica..., fets terribles pels quals es recordarà per sempre aquesta 

època nostra. Tanmateix, el llibre i la peça teatral, no tracten de Txernòbil, sinó del món de 

Txernòbil. Cal donar testimoni del passat, però també del futur; i és per això que cal veure 

Txernòbil com el començament d’una història nova, sense caure en la banalitat de l’horror. 

No hi ha dubte que va ser un esdeveniment monstre, i és un enigma que encara hem 

d’interpretar, qui sap si l’enigma del segle XXI. Quantes vegades l’art ha assajat 

l’Apocalipsi, ha proposat diverses versions tecnològiques de la fi del món, però ara sabem 

exactament que la vida és molt més fantàstica. Com diu l’Svetlana Aleksiévitx, en l’espai 

d’una nit ens vam traslladar en un altre lloc de la història, en una nova realitat que va per 

davant de la nostra imaginació. Nosaltres només volem apropar-hi el públic, fer-li escoltar 

aquestes meravelloses, malgrat tot, veus de Txernòbil. 

 

Joaquim Armengol 
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El desastre nuclear de Txernòbil 

L'accident de Txernòbil fou considerat el més greu de la història, ocorregut el 

dissabte 26 d’abril de 1986 a Prípiat, a la Central nuclear d’Ucraïna, dins la Unió Soviètica . 

Va ser el primer accident nuclear en ser classificat amb un set (nivell més alt a l’escala 

d’accidents nuclears, només assolit per aquest i, posteriorment, en l’accident de Fukushima 

l’any 2011. Aquell dia, en un augment sobtat de potència al reactor número 4 de la central, 

es va produir l'explosió de l’hidrogen acumulat dins del nucli pel sobreescalfament. A causa 

de la manca d'un edifici de contenció a la central nuclear, es dispersà un plomall de pluja 

radioactiva a diverses zones de la Unió Soviètica i el continent europeu: el 60%, sobre 

Bielorússia i 40% del total del territori europeu es va contaminar amb el combustible que es 

va dispersar a l'atmosfera. Hi va haver un incendi que va durar deu dies. Més de 800.000 

“liquidadors” es van dedicar a "liquidar" la catàstrofe, emmalaltint o morint la majoria 

d'ells. Més de 130.000 persones van ser evacuades de la zona, tot i que n'hi ha que van 

decidir continuar vivint allà.  

Actualment la zona està pràcticament despoblada i coberta per una gruixuda capa de pols 

amb un alt contingut en americi i altres nucleics altament radioactius. Un grup de tècnics i 

enginyers hi treballen encara, malgrat els greus efectes que saben que infligeixen a la seva 

salut, per a controlar la zona i intentar evitar noves onades de contaminació, fuites o nous 

accidents. Immediatament després de l'accident, el reactor es va cobrir amb un sarcòfag de 

formigó i vint-i-cinc anys després es va començar a construir un segon confinament, d'acer 

per sobre d'aquest. La zona restarà altament contaminada i considerada inhabitable durant 

quaranta mil anys. 
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La pregària de Txernòbil, de Svetlana Aleksiévitx 

Els solos i corals entonats per aquells afectats personalment per Txernòbil fan sentir 

una proximitat esgarrifosa a l’abast total del desastre. La veu de l’esposa d’un bomber a qui 

se li va impedir visitar-lo perquè era un perillós objecte radioactiu. La veu confosa d’una 

grangera anciana que no comprèn  per què ha d’abandonar el seu poble: «Per què marxar? 

Aquí s’hi està bé. Tot creix, tot floreix». El cor de veus dels soldats de la “patrulla de 

neteja”, a qui els ha costat anys entendre per què les noies no els volen fer l’amor. El 

començament i el final del llibre estan marcats pels monòlegs d’unes «veus humanes 

solitàries», les veus de dues dones que tingueren cura dels seus marits fins que aquests 

moriren d’enverinament per radiació, veient els cossos d’ells trencar-se literalment. 

Aleksiévitx emfatitza —amb raó— que aquest és un llibre sobre les conseqüències de 

Txernòbil, sobre gent que viu en una nova realitat que encara no ha estat entesa. Aquells 

que visqueren Txernòbil són els supervivents de la Tercera Guerra Mundial. En aquest món 

hostil «tot sembla completament normal, el mal s’amaga rere una nova màscara, hom no 

pot veure’l, sentir-lo, tocar-lo o olorar-lo. Qualsevol cosa pot matar-te — l’aigua, el sòl, una 

poma, la pluja. El nostre diccionari està desfasat. No hi ha encara paraules ni sentiments per 

descriure’l». 
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Svetlana Aleksiévitx, una reportera Premi Nobel de Literatura  

 

Svetlana Aleksiévitx va néixer el 1948 a Stanisławów, on el seu pare, militar bielorús, 

estava destinat. Al cap de pocs anys la seva família va tornar a Bielorússia i l’any 1972 es va 

llicenciar en periodisme a la Universitat de Minsk, ciutat on va treballar com a professora i 

en diferents diaris. Actualment viu a Misk, tot i que fins recentment, a causa dels problemes 

amb el règim del seu país, havia residit a París. 

És la creadora del seu propi gènere literari, la «novel·la de veus», amb què dóna veu a la 

gent comuna per explicar la història de l’antiga Unió Soviètica i dels actuals estats que van 

formar-ne part, des de la Segona Guerra Mundial fins avui. Mitjançant una successió de 

testimoniatges els seus llibres mostren un retrat de la realitat difícil de superar. Les seves 

obres van ser censurades a la Unió Soviètica, i va ser amb l’arribada de Gorbatxov al poder i 

la perestroika quan va poder publicar amb normalitat. Els seus llibres han estat traduïts a 

més de 30 llengues, han estat la base per una dotzena d’obres teatrals i s’han fet 

documentals de més de vint dels guions que ha escrit. 

Des dels anys noranta ha rebut nombrosos premis, entre ells el Premi Nobel de Literatura 

2015, el premi Sandro Onofri per Il Reportage Narrativo (2002), el National Book Critics 

Circle Award (2005), el premi de reportatges Ryszard Kapuscinski (2011), el premi de la Pau 

de l’Associació Alemanya del Llibre (2013) o el premi Médicis d’assaig (2013). 
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Posada en escena 

La posada en escena serà de caire essencialista, sense grans components materials 

ni lumínics, perquè el que volem transmetre és l’impacte que produeix el text amb la major 

senzillesa i veritat possibles. Partim d’una escenografia amb pocs elements: una butaca, una 

tauleta, un petit moble, una fotografia i dues parets desiguals, una més alta que l’altra, i una 

finestra on s’hi projectaran algunes imatges en moments puntuals. La idea és muntar una 

escena naturalista, però amb algun element simbòlic suggeridor, com ara les parets 

desiguals i la finestra, lloc des d’on prové una altra veu. El fonamental, però, és poder 

transmetre, amb el màxim de rigor, transparència i contenció, la força del text a partir d’un 

veritable treball actoral acurat i essencial. 
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Equip Artístic 

direcció i dramatúrgia 
Joaquim Armengol 

 
traducció 

Marta Rebón 
 

interpretació 
Liudmila Ignatenko / Evelyn Arévalo 

 
escenografia i vestuari 

Roger Orra 
 

Disseny de llums i tècnic 
Sergio Roca 

 
Tècnic de so 

Jonbi Belategui 
 

producció 
Oblideu-vos de nosaltres 
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Fitxa tècnica 

 mides de l’espai escènic:  

simplificat: 4x3m / òptim: 8x6m 

necessitats tècniques/rider:  

. simplificat:12 PC + 4 retalls / òptim: 20 PC + 4 retalls + 2 pars 64 

. Taula de llums i de so 
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La companyia: Oblideu-vos de nosaltres 

L’equip que impulsa el projecte, l’any 2009, ens considerem observadors atents i 

preocupats per la conducta humana en els diferents contextos socials i culturals, el que ens 

porta a reflexionar estèticament, teatralment, sobre la diversitat de la condició humana i a 

projectar sobre el públic aquesta reflexió sobre la complexitat de l’existència. 

Aquesta és la matriu que ens uneix i aquesta circumstància s’evidencia en la selecció de 

textos, en els llenguatges utilitzats, en els instruments que considerem que s’han d’utilitzar 

en el teatre... Estem interessats en un teatre on el compromís amb la paraula generi una 

elegància sòbria i concedeixi, en primer pla, la importància dels continguts, 

l’experimentació textual i la poesia. 

Aquest són alguns dels muntatges teatrals de la companyia: 

2009- Molts records per a Ivanov. Direcció i dramatúrgia: Pep Tosar. Estrena: Teatre 

Principal de Palma 

2010- Nocturn, a partir de Réquiem i altres novel·les d’Antonio Tabucchi. Direcció i 

dramatúrgia: Pep Tosar. Estrena: Círcol Maldà 

2011- Tots aquests dois, a partir de la vida i l’obra de Guillem d’Efak. Direcció i dramatúrgia: 

Pep Tosar 

2011- Oblideu-vos de nosaltres, a partir de l’obra de Tadeusz Rozewicz. Direcció i 

dramatúrgia: Evelyn Arévalo. Estrena: Círcol Maldà 

2012- El mestre i Margarita, de Mihail Bulgàkov. Direcció i adaptació: Pep Tosar. Estrena: 

Festival Temporada Alta 

2013- Allò de què parlem roman inexplorat, a partir de Els meus premis, de Thomas 

Bernhard. Adaptació: Pep Tosar i Evelyn Arévalo. Direcció: Pep Tosar. Estrena: Festival Grec 

2015- Federico García, a partir de la vida i l’obra de F. G. Lorca. Dramatúrgia: Pep Tosar i 

Evelyn Arévalo. Direcció: Pep Tosar. Estrena: Festival Grec 

2016- Qui bones obres farà, de Pep Tosar a partir de L’Hort dels cireres, d’Anton Txèkhov. 

Estrena: Teatre Nacional de Catalunya 
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Direcció i dramatúrgia: Joaquim Armengol

 

Llicenciat en Filosofia el 2001 per la Universitat de Barcelona. Paral·lelament fa cursos 

de Cinema i història contemporània a la Universitat de Barcelona, de crítica teatral a 

l’Institut del Teatre amb Marcos Ordóñez, de Literatura dramàtica amb Joan Casas i 

d’Antropologia i sociologia teatral amb Lluís Solà, a l’Institut del Teatre. El 2002 fa el Curs 

de Postgrau de Crítica literària a la premsa a IDEC, Universitat Pompeu Fabra. En paral·lel el 

1994 i 1995 completa els Cursos d’Interpretació i Direcció Centre d’Estudis Cinematogràfics 

de Catalunya, a Barcelona; i un Seminari de direcció-interpretació a càrrec del director de 

cinema i teatre Jaime Chávarri; així com el Seminari d’interpretació a càrrec de Lita Stantic 

Adaptació d’un conte. Durant els anys 1995 i 1996 també fa el Curs d’interpretació al T.E.I. 

(Leigton) a Madrid i un Seminari a l’escola de Cine de Madrid, a càrrec de Jaime Chávarri; i 

les Classes d’interpretació i direcció teatral, a càrrec del director teatral Emilio Hernandez. 

Des del 2011 exerceix la crítica literària al diari Ara i la crítica teatral en diversos mitjans, El 

Punt, El Punt/Avui, Núvol, Recomana.cat, Teatre Barcelona, Time Out… El 2012 és l’ideòleg 

i editor de la revista literària El Procés. El 2013 exerceix com a sotsdirector de la revista 

d’arts escèniques digital i interactiva Proscenium i es converteix en l’assessor teatral de la 

Fira Mediterrània de Manresa. També forma part del jurat dels premis FAD d’Arts 

Parateatrals. El 2013 idea i coordina els 7 Encontros imaginaris, al Teatre Círcol Maldà. El 

mateix any crea el Cicle Rapsodes al Born I; i el 2014 continua amb el Cicle Rapsodes al 

Born II, també és responsable de la idea i la coordinació del cicle de conferències sobre la 
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bohèmia catalana Bohèmia al Born, i durant els anys 2014-2015 porta a terme el Cicle 

Encontros Imaginaris, tot plegat al Born Centre Cultural de Barcelona.  

Com actor participa en el llarg-metratge Las cosas del querer II (1994) de Jaime Chávarri, i 

també en el llarg-metratge de Gerardo Gormezano Sombras paralelas. L’any 1995 realitza 

el curt Las Flechas del ángel, de Luís Varona, a la Escuela de Cine de Madrid. Durant els 

anys 1995-1996 actua en l’obra de teatre Tres mujeres altas d’Edwar Albee, juntament amb 

les actrius Mª Jesus Valdés, Magüi Mira i Silvia Marsó, sota la direcció de Jaime Chávarri. El 

1997 participa en l’obra de teatre Tiempo del 98 de José Luís Castro, amb direcció 

d’Armando Aguirre. El 1998 interpreta el paper de Bruno en el llarg-metratge Me llamo 

Sara, guió i direcció de Dolors Payàs. El 2000 participa en el llarg-metratge Besos para 

todos, de Jaime Chávarri. El 2003 participa en el llarg-metratge El año del diluvio, de Jaime 

Chávarri.  
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Interpretació: Evelyn Arévalo 

 

Llicenciada el 2006 per l’Institut del teatre de Barcelona. Al 2005, gràcies a una beca, 

va estudiar a PWST, l’escola d’art dramàtic de Cracòvia. 

Del 2009 al 2013 forma part de la Companyia del Círcol Maldà i ha participat com a actriu 

en els espectacles de Pep Tosar Nocturn, Somnis de Somnis, La casa en obres i El Mestre i 

Margarita. També amb Tosar va treballar a Qui bones obres farà, que s’estrenà al Teatre 

Nacional de Catalunya al maig de 2016. 

Com a actriu, a més, ha treballat a Automàtics de Javier Daulte, que es va estrenar a 

Temporada Alta i va fer temporada a la Sala Muntaner, als espectacles propis La Suma i la 

Resta, Normes de la desesperació i Oblideu-vos de nosaltres. 

En el mitjà audiovisual va participar en la pel·lícula que tv3 va produir sobre Automàtics, a la 

sèrie de tv3 El cor de la ciutat, a la pel·lícula Darrere la porta i a la pel·lícula Niebla de 

Sandra Kaetchner, en procés de post-producció. 

Com a dramaturga i directora crea els espectacles Oblideu-vos de nosaltres, un espectacle 

a partir de l’obra del poeta i dramaturg polonès Tadeusz Rozewicz, estrenada al Círcol 

Maldà, Normes de la desesperació, que es va estrenar a l’Obrador de la Sala Beckett i 

després va fer temporada al Círcol Maldà i La suma i la resta, a partir de la novel.la La 

Immortalitat, de Milan Kundera, que es va representar, per darrera vegada, a la Sala Fènix. 
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També ha col·laborat amb Pep Tosar en les dramatúrgies i en l’ajudantia de direcció de 

Poseu-me les ulleres, un espectacle sobre la vida i l’obra de Vicens Andrés Estellés, de Allò 

de què parlem roman inexplorat, a partir de “Els meus premis” de Thomas Bernhard que 

s’estrenà al Festival Grec 2013 i de Federico García, que es va estrenar al Festival GREC 

2015 de Barcelona, ha fet dues temporades al Teatre Romea de Barcelona, una temporada 

al Teatro Español de Madrid i que ara, al 2019, està fent la tercera temporada a Barcelona 

al Teatre Goya després de 4 anys de gira per Catalunya i Espanya. 
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Espai escènic i vestuari: Roger Orra 

 

Roger Orra és escenògraf, figurinista, il·luminador i docent. Format com a dissenyador 

d'interiors a l'Escola d'arts i oficis de Vic i Llicenciat com a escenògraf a l'Institut del Teatre 

del Barcelona, on treballa com a docent, en l'especialitat d'Escenografia. 

També imparteix classes d'especialització a l'escola Ites de Barcelona, cicle formatiu de 

grau superior en Audiovisuals i Regidoria. 

Després de 15 anys com a professional de les arts escèniques, destaca pel seu 

treball multidisciplinari en diferents tipologies escèniques, tant en l'àmbit nacional com 

internacional. Destaquen els seus treballs com a escenògraf, figurinista i il·luminador: Espai 

escènic, Gala de navidad rtve. Espai escènic, Gala Premios Goya rtve. Espai escènic i 

il·luminador, Lheman triology. La Villarroel, Festival Grec de Barcelona; Espai escènic, El 

Ángel exterminador, Teatro Español, Madrid. Espai escènic, La tortuga de califòrnia. La 

seca, Festival Grec de Barcelona; Espai escènic, Ballet Don Quixote. Teatre Principal de 

Palma, Mallorca; Espai escènic i figurinista, Amadeus. Teatre Principal de Palma, Mallorca; 

Dissenyador de vídeo, Don Quixote (Ballet clàssic). Teatre nacional d'òpera d' Stuttgart; 

Espai escènic, il·luminador i figurinista, El último secreto de James Dean. Teatre 

Tantarantana; Espai escènic, Qui ets?. Teatre Lliure (Espai lliure). Espai escènic, il·luminador 

i figurinista, Monster. Teatre Tantarantana. 
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Premsa i Crítiques 

Txernòbil a escena: trasbals necessari; Esteve Miralles, NÚVOL 

https://www.nuvol.com/teatre-i-dansa/txernobil-a-escena-trasbals-necessari-65552 

La veu de Ludmila; Dani Chicano, RECOMANA.CAT 

https://www.recomana.cat/obres/carrer-de-txernobil/critica/la-veu-de-ljudmila 

Veus de l’horror; EL PUNT AVUI 

https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1688564-veus-des-de-l-horror.html 

Carrer de Txernòbil; RÀDIO CAPITAL 

https://www.radiocapital.cat/carrer-de-txernobil/ 
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CONTACTE 

619 68 52 21 

juquimroura@gmail.com 

https://carrerdetxernobil.com 
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