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Les quatre actrius de ‘Matem els homes’ s’hi deixen la pell, a la Muntaner

T E A T R E

‘Matem els homes’

La barca
de les boges

Francesc Massip

‘Matem els homes’, de Manel Dueso. Intèrprets:

Àngela Jové, Carme Gonzàlez, Francesca Piñón, Montse
Germán. Direcció: Manel Dueso. Sala Muntaner.

L’última obra de Dueso parteix d’una situació ben suada:
quatre dones recloses en un manicomi per haver-se carregat
algun home que les emprenyava amb certa intensitat. Recor-
do un film de Verhoeven que tenia un plantejament idèntic,

no sé si el desenvolupa-
ment, perquè m’hi vaig
adormir de gust. Els crims
de les xiques de Dueso són
prou estrambòtics i és grà-
cia de les intèrprets
fer-nos-els atractius i di-
vertits, o no.

El text és extremament
reiteratiu, com si necessi-
tés justificar una i altra
vegada totes i cadascuna
de les raons de l’impuls
homicida de les mosses. Hi
ha, però, alguns passatges
ben portats, amb nivells
expressius de certa ambi-
ció, i hi ha un bon domini
dels recursos dramàtics,
cosa ben lògica en un dra-
maturg que és alhora di-
rector i, sovint, actor. No
hi podia fallar la fusteria,
oi? El millor és el treball de
les actrius, totes quatre
amb un nivell interpreta-
tiu molt adequat i potent.
Francesca Piñón s’enduu la

part del lleó. I és que la seva història és la més descordada:
companya d’un domador de circ que assaja el fuet a l’esquena
de la noia, té uns pits que amanseixen les feres i ha robat el
cor, és clar, a un dels lleons que, enfervorit, li clava mossegada
a les mamelles que adora, una carícia que, malgrat les cinc
hores de quiroplàstia, desvetlla a la Clàvia la llepada de la fera
i el plaer del dolor. Decidida, tanca el domador a la gàbia de
la bèstia: la gelosia farà la resta. Àngela Jové té també un bon
relat, que recorda Max Aub i que gira a l’entorn del seu fe-
nomenal cul, objecte de les floretes, amoretes i galindaines
que li dedica el seu admirador, un autèntic poeta de les natges
que les considera una fotocòpia de l’ànima, una protuberàn-
cia dionisíaca que no es cansa d’envestir fins a omplir-se el cor
de merda. Encuriosida, vol verificar que el cor de l’home és,
com diu, ple d’ella, i l’obre a cops de destral i comprova l’in-
terior del múscul vital, folrat de fotocòpies del seu cul. Menys
interès dramàtic tenen les històries de Carme Gonzàlez i
Montse German, que fan, però, un molt bon treball. Tot plegat
s’explica com si fos un psicodrama, ben cridat i sorollosament
rigut, com per sublimar les tensions dels homicidis, cosa que
fa bascular perillosament aquesta nau de folles en què s’ha
convertit l’escenari.

S A R D A N E S

Sardana-dansa:
el punt crític

J. Nonell / Ll. Subirana

Cada cop hi ha menys
jovent a les ballades i

als aplecs
sardanístics

La dicotomia sardana-dansa i
sardana-música, inexistent al
segle XIX a l’època del refor-
mador Pep Ventura, actual-
ment està consolidada. Els gus-
tos dels joves músics i compo-
sitors res tenen a veure amb els
dels balladors, d’una mitjana
d’edat molt superior. Conseqü-
entment, en els darrers 15 anys
és la faceta sardana-música la
que ha pres, amb bons resul-
tats, la iniciativa d’innovació i
de noves propostes centrades
en el vessant concertístic de la
sardana i la música de cobla.

No passa el mateix amb la
sardana-dansa, tot i que en el
mateix període s’han fet im-
portants esforços pedagògics i
de divulgació per apropar la
sardana a la gent jove. Mai hi
havia hagut tants cursos d’en-
senyament, jornades per a mo-
nitors i edició de material di-
dàctic, però la tendència no
s’ha invertit: cada cop hi ha
menys jovent a les ballades i
aplecs. Admetent que la finalitat
principal d’un curs és un plan-
tejament a llarg termini a fi que
l’alumne conegui la sardana i
en pugui participar en el mo-
ment que ell vulgui, és més que
preocupant que dos dels llocs
on revertien de manera imme-

diata els alumnes, les trobades
infantils i les colles de competi-
ció, passin pels seus moments
més baixos de participació.

No podem treure mèrit a les
iniciatives envers la sarda-
na-música ni als recursos que
s’hi dediquen, tot i que no dei-
xa de ser una actitud còmoda:
s’impulsa i subvenciona el que
millor funciona. Però, si se-
guim així, en el futur, ¿tindrà
sentit una sardana que només
sigui una forma musical i que
excepcionalment només la ba-
llin els esbarts o alguna colla
recordant que temps enrere era
una dansa viva ballada pel po-
ble? Trobades infantils, concur-
sos, aplecs, ballades, rarament
modifiquen els seus planteja-
ments i, quan ho fan, reben fe-
rotges crítiques dels sectors
més immobilistes, com va pas-
sar amb les innovacions intro-
duïdes en les festes de Sant
Martirià a Banyoles. Les con-
clusions de les jornades Reptes
de futur de les colles sardanistes
(Granollers, octubre 2001), que
es poden llegir a la web de la
UCS, demostren que en 15 anys
no s’ha avançat gens a l’hora de
trobar vies de solucions a la
problemàtica de les colles. I ai-
xò, llevat d’alguna excepció, ho
podem fer extensiu a la resta
d’activitats de la sardana-dansa.

T E A T R E

‘Chicas malas’

Catatònics
Francesc Massip

‘Chicas malas’, d’Àngel Alonso. Intèrprets: Rosa
Andreu, Anna Barrachina, Mont Plans, Helena Pla,
Roser Pujol. Escenografia: Lluc Castells. Coreografia

i vestuari: Leo Quintana. Direcció: Àngel Alonso.
Teatre Principal, 22 de desembre.

Tot i que el que el pare Antoni Maria Claret (1807-1870) sabia
sobre les dones i el sexe ho havia après al confessionari, no debades
va ser confessor de la lúbrica Isabel II. Només així s’explica la pro-
pietat amb què presenta aquests assumptes a la seva impagable
Llave de oro (1860), una guia completíssima per a confessors novells
on es parla amb prolixitat de fornici, adulteri, onanisme, bestia-
lisme, sodomia, avortament i tota mena de mol·lícia. Fins i tot es
pot trobar una precisa taxonomia sobre la masturbació femenina
que, segons el pare Claret, pot ser de tres formes: l’ordinària o cli-
tòrica, la vaginal i la uterina, que, per pudor, explica en llatí. Un
bon dramaturg trobarà en el text claretià abundosa matèria per fer
un espectacle del tipus Chicas malas, perquè transmet a la perfecció
la militància misògina que l’Església ha dut a terme durant tota la
seva existència emparada per una societat civil virulentament
masclista fins al dia d’avui.

Allà parla dels perills del galanteig i commina els joves a festejar

poc i casar-se aviat perquè el tracte genera el pecat, “porque el hombre
es como de pólvora y la mujer es fuego” i “la ocasión hace al ladrón”, perquè,
“si no hubiera cluecas no habría pollos”. La permissivitat amb què es
tracta el mascle contrasta poderosament amb la responsabilitat
que s’exigeix a la femella. I així aconsella a la soferta cristiana:
“Cuando conozca que su marido está ebrio o irritado, cállese por Dios, por
más razón que Vd. tenga: pórtese como si Vd. fuese la culpada. Muchísimas
veces sucede que si algunos maridos castigan a sus mujeres, es por su lengua,
pues que si hubiesen callado no hubieran sido castigadas”.

Partint de materials semblants, bé que més pròxims, Alonso ha
confegit Chicas malas amb una perícia dramatúrgica més aviat es-
cassa. Qualsevol persona amb dos dits de seny sentirà basques da-
vant del que s’explica a l’escenari, o simplement vergonya aliena,
sobretot per les actrius, que proven inútilment de conduir a alguna
banda aquest espectacle ple de tòpics, sense pàlpit ni imaginació.
És clar que pot ser ideal com a purga per curar-se d’una indigestió
nadalenca, perquè et fa treure totes les primeres farinetes.

Mentre els poders públics es gasten milers de milions en fun-
dacions pensades per idiotitzar el país i els mitjans de comunicació
oficials col·laboren a abolir la capacitat crítica de la població, només
ens falta que també des del teatre se’ns segueixi tractant d’idiotes.
Chicas malas és un insult a la intel·ligència, i cap dona sensata hi
podrà trobar cap complicitat. No basta a fer una antologia de les
bajanades que el nacionalcatolicisme franquista va dir sobre la fe-
minitat, i sobre la resta de coses. Sobretot quan aquell ideari torna
a galopar per la pell de brau i des d’idèntics púlpits, malgrat que
els confessionaris s’hagin instal·lat a la televisió. Ja pot esgrimir
Alonso els seus èxits comercials d’estranyes parelles: almenys par-
tien de textos d’un Neil Simon o un Jean Poiret... Això, però, no té
estructura dramàtica i sembla un escampall de gallines que et
deixa catatònic. Pobres actrius! El públic sempre pot marxar...


