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O Classes enfrontades
al Teatre Borràs

A partir del 4 de desembre, es trobaran a l’escenari del Teatre Borràs Eduard Farelo, Maria Lanau,
Lluïsa Mallol, Marta Millà, Pere
Ponce i Toni Sevilla per interpretar Absurds i singulars, una obra
d’Alan Ayckbournl, considerat
rei de la comèdia britànica i l’au-

tor més representat després de
Shakespeare. Dirigida per Joan
Peris, l’obra
retrata l’enfrontament
de classes representat en
la realitat de
tres matrimonis diferents i

teatre

les seues converses de cuina una
nit de Nadal.
O Nova Xarxa de
Teatres d’Ateneus de
Catalunya

El 18 d’octubre es va presentar
a Manresa la Xarxa de Teatres
d’Ateneus de Catalunya (XTAC),
la primera organització de teatres

d’ateneus del país. 24 identitats
s’han adherit a aquesta xarxa, que
busca dinamitzar les sales associades i la seva gestió mitjançant descomptes econòmics en la
contractació dels artistes. Aquesta
iniciativa ha estat impulsada
per la Federació d’Ateneus de
Catalunya (FAC), que lidera altres
projectes de caire cultural.
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Roges, republicanes, lliures

ALBERT ARMENGOL

Només són dones

L

es arts escèniques han participat a
batzegades en la recuperació de la
memòria històrica de la guerra d’Espanya,
l’exili republicà, la dictadura franquista i la
“transacció” democràtica. Hi ha hagut
algunes propostes des de la dramatúrgia i
uns quants muntatges que hi han
contribuït. Però, tret de les excepcions
pertinents, no s’ha treballat a fons, amb
valentia, sobre aquest filó temàtic tan ric,
complex, colpidor i prou desconegut que,
a més, admet aproximacions estètiques i
enfocaments crítics diversos.
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Només són dones, de Carmen
Domingo, estrenada al TNC, és un
homenatge sentit, vital, a les dones
roges, republicanes, lliures que van patir
en la seva pròpia pell la repressió
franquista. La condició femenina les
abocava a uns llimbs cruels en els quals,
estiguessin o no polititzades, eren
víctimes de tota mena d’abusos i de
violències comesos pels vencedors, que
també han quedat impunes. Basada en
històries reals, l’obra se centra en cinc
dones que van defensar drets i llibertats,

que van fer front al feixisme i que van ser
condemnades sumaríssimament per
tribunals militars franquistes.
Sota la direcció de Carme Portaceli,
Només són dones combina de manera
més o menys harmònica tres codis
diferents, la paraula, el moviment i la
música, per apuntar directament al cor –
i a la consciència– de l’espectador. La
interpretació de Míriam Iscla, que
assumeix la polifonia amb una versatilitat i una perícia extraordinàries,
s’amalgama amb les coreografies entre
tendres i impetuoses de Sol Picó i, tot
marcant el ritme de l’espectacle, les
músiques de Maika Makovski, sensibles i
torbadores alhora.
En una aposta no exempta de risc,
que empatitza amb la ràbia i el dolor de
les dones evocades, Portaceli barreja
alguns recursos del teatre document
amb la modernitat escènica més
detonant (projeccions audiovisuals,
estridències sonores, etc.). Se’n surt molt
bé, amb algunes puntes interpretatives
emotives, lancinants, i algunes escenes
d’una admirable bellesa plàstica i
auditiva. Perquè la superposició de codis
transmet, des d’una certa visceralitat
estètica i formal, la càrrega tràgica de les
històries de les dones republicanes que
van ser víctimes del franquisme, però
també el llegat valuós que ens deixa la
seva exemplaritat ètica i política.
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