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n aquesta Alícia no hi ha
una reina de cors, ni un
lleó, ni un espantaocells de
llauna, ni tan sols un conill
blanc. En canvi, sí que hi
ha un viatge de quaranta

anys de repressió cap a la dona en les seves
múltiples formes i possibilitats. És un retrat
impressionista de la imatge de la dona
durant el temps de domini franquista, des
del 1939, moment de la derrota de la
República i, per tant, de la pèrdua dels seus
drets, fins el 1981, quan hi ha l’intent del
cop d’estat del 23 F. És un calidoscopi que
ressegueix la seva història al nostre país al
llarg d’unes dècades de submissió als poders
fàctics: a l’home, a la família, a l’església, a la
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Josep Galindo i Pablo Ley formen un sòlid tàndem 

creatiu. Director i dramaturg, en un exercici de memòria històrica, 

han teixit la crònica de la vida de la dona a l’Espanya franquista a 

Alícia ja no viu aquí. El Teatre Tantarantana recupera, del 19 de novembre

al 12 de desembre, el que va ser el seu gran èxit de la temporada passada.

policia, a l’estat, a la premsa i, fins i tot, a la
publicitat.

Alícia ja no viu aquí és una obra senzilla
però honesta. Tan simple, petita, humil i
justa de recursos, amb un vestuari i attrezzo
que sembla recuperat de les golfes de la iaia,
que a voltes pot donar la impressió de ser
una funció de fi de curs. Però tot el contrari.
Un servidor feia temps que no abandonava
un pati de butaques amb tan bon sabor de
boca. Un d’aquells diumenges en què tornes
a casa havent posat una excel·lent cirereta de
pastís a una setmana que esgota les últimes
hores. Alícia és un bon exemple de com amb
una bona idea, una bona direcció, i un més
que solvent grup d’intèrprets es pot gestar
un digne espectacle que dóna deu mil voltes

al projecte més ambiciós i amb ínfules de
grandesa parit en un escenari de renom i
amb un excés d’egos que embafa. 

Pablo Ley i Josep Galindo, dramaturg i
director, són les ànimes de l’obra. Quan el
2008 van fundar la seva companyia, Projecte
Galilei, es van marcar com a fita treballar
amb la memòria històrica “de debò”, subrat-
llen: “Tenim una orientació temàtica clara
que sempre es mou en temes històrics i
socials vinculats a la realitat, que ens moti-
ven i ens desperten per aixecar-nos amb
armes creatives”. A Homenatge a Catalunya,
el seu primer espectacle junts i sols per pri-
mer cop –tot i que col·laboraven plegats des
de feia temps–, ja s’hi van endinsar: a través
dels ulls de George Orwell van submergir-
se en el món de la guerra civil espanyola.
“Per nosaltres”, explica Ley, que encara paga
les conseqüències de quan va ser crític a El
País (1995-2004), “la memòria històrica és
el record col·lectiu. No volem ser partidistes

ni pamfletaris, però sempre tin-
drem un plantejament d’esquer-
res. Tot i així, l’obra està feta
amb honestedat i sense voler
orientar l’espectador. Vam voler
fer una mirada neta a aquest

període. No ens posicionem, però
deixem que la gent ho faci”.

El projecte va aparèixer com un
encàrrec de treballar amb set alumnes
de finals de curs de l’Escola Superior
d’Art Dramàtic Eòlia, de la qual
Galindo n’és codirector i Ley profes-
sor, però amb la màxima exigència i
ambició de fer un producte acabat i
professional per poder ser representat a

sales comercials. “Ho vam plantejar comPablo Ley i Josep Galindo, ànimes del Projecte Galilei
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un work in progress”, explica Galindo: “Vam
fer un treball de recerca d’un any, en el qual
les alumnes van aportar el 90% del material
amb què es treballa”. Tanta documentació
van recollir –de fet, alguna provenia, descar-
tada per manca d’espai, de La maternitat
d’Elna, el seu primer espectacle com a com-
panyia i que donava veu a les exiliades de la
guerra civil–, que Alícia en un origen durava
tres hores i mitja. Però després d’una pro-
funda síntesi, la peça va quedar escurçada. 

El grup de set actrius, quatre d’elles amb
formació de cantants –no en va la història
del país també es pot resseguir a través de
cançons, des de Un rayo de sol a Què volen
aquesta gent–, nascudes després del 23-F,
porten la batuta i el ritme d’una funció que
no descansa, i que enllaça una escena amb
una altra de forma sinuosa i bilingüe,
embolcallant els sentiments. La seva joven-
tut, com manifesten els artífexs, no és una
dada anecdòtica, sinó que és una premissa
dramatúrgica essencial del projecte. El fet
que totes siguin nascudes a la dècada dels
vuitanta i que hagin viscut tota la vida en
democràcia i gaudeixin d’uns drets que igua-
len l’home i la dona, fa que, amb Alícia, les
pròpies actrius hagin pogut entendre la his-
tòria de les seves mares o àvies i comprendre
la cotilla on estaven atrapades. Un interes-
sant viatge a la recerca del reflex de si matei-
xes i per esbrinar d’on vénen. Què hi ha rere
el mirall?

Els investigadors buscaven mirar la
dona després d’haver-la estudiada, no abans,
fora dels prejudicis. Recrear quaranta anys
de repressió sense nostàlgia, i amb un ventall
de sentiments, no és tasca fàcil. Són moltes
formes d’entendre la dona. La mirada pan-
oràmica que han realitzat els ha portat a
capbussar-se en material fet per elles: revis-
tes fetes per dones o revistes per a dones,
però fetes per homes des d’una òptica de
l’Església o la Falange. “La veritable repres-
sió en el fons és l’educació, el que s’engen-
dra. La influència de les pròpies mares a les
pròpies filles, perquè les mares han mamat
allò i estan programades amb allò. Aquesta
és la perversió del sistema: no és només una
dominació d’home a dona, sinó que, en el
fons, es genera una ideologia que s’inculca a
les pròpies dones, i elles són les encarregades
de seguir inculcant aquestes idees a les
mateixes dones”, explica Galindo.

Qui valorarà més l’obra, la gent gran que
ho va viure o la gent jove per aprendre? “Són
dos paladars diferents pel mateix plat”, asse-
guren. I també cal recordar els paladars mas-
culins, apunten, perquè tot i que l’espectacle
parli de la dona del carrer, de la dona quoti-
diana, l’home se sent tocat irreversiblement:
“ostres, no parlen de mi, però sóc el centre

d’atenció constant”, reflexionarà més d’un.
“Sota aquesta aparença innocent, d’un
espectacle gairebé de varietats, que passa
molt bé, que és fresc i és simpàtic, s’amaga
una obra que no és fàcil”, revelen els autors,
que ja estan preparant el seu proper projec-
te, que girarà al voltant de la figura de Pau
Casals.

La direcció del Tantarantana ha tingut
l’encert no només de programar-la sinó de
reprogramar-la (fet poc habitual en aquesta
sala) per a tots aquells a qui se’ls escapés la
primera vegada, o per qui vulgui repetir l’ex-
periència. La peça es va representar la tem-
porada passada –fa tot just nou mesos, del 4
al 28 de febrer–, i va tenir una ocupació de
gairebé el 90%. De 125 butaques que té la
sala, n’omplien 111 cada nit! Experiències
similars van recollir a Girona, Figueres,
Granollers o Móra d’Ebre, abans d’aterrar a

Barcelona per primer cop. Ara, després d’un
breu període de maduració, aquesta Alícia,
que no viu al país de les meravelles, torna a
la sala del carrer de les Flors durant poc més
de tres setmanes. 

Alícia ja no viu aquí pretén ser una refle-
xió i una investigació. “Això no vol dir que
fem teatre nostàlgic, tot al contrari, perquè
intentem buscar una estètica i una pulsió de
treball totalment contemporània i directa”,
afirma Galindo, que no busca fer alta filoso-
fia. La peça només intenta remoure i apor-
tar una seguit de materials que despertin
consciències en funció del receptor, i perme-
tre que la memòria històrica ben entesa tre-
balli en el conscient i en l’inconscient del
públic que hi entri en contacte. Perquè, tal i
com resumeixen els promotors, oblidar és el
perill més gran. I aquesta Alícia, la que ja no
viu aquí, no s’ho pot permetre.


