
Jeannine Deckers, coneguda amb el 
nom artístic de Soeur Sourire, fou una 
de les monges més rebels de final del 
segle XX. El seu esperit contestatari 
no lligava gaire amb la vida domini-
ca. Nascuda a Brussel·les el 1933, 
Deckers ingressà a aquest orde religi-
ós el 1959, al convent de Fichermont 
(Waterloo), on era molt volguda per la 
seva habilitat com a compositora i in-
tèrpret. A instància de la superiora del 
convent, gravà un disc, com a Soeur 
Sourire, que es convertí als anys 1960 
en un èxit mundial. 

Tot i començar estudis de teologia 
a la prestigiosa Universitat Catòlica 
de Lovaina, el 1966 abandonà la vida 
monàstica per manca de vocació. Atès 
que el contracte amb la discogràfica 
era propietat del convent, va repren-
dre la carrera musical amb el nom de 
Luc Dominique. Les seves cançons 
inconformistes van escandalitzar qui-
sap-lo, perquè hi criticava la guerra, 
l’establishment i l’Església catòlica, 
però van ser un fracàs comercial. Com 
a escriptora, va participar també en els 
grans debats sobre el feminisme, el 
catolicisme i la moralitat de l’època. 

Inspirant-se lliurement en la biogra-
fia d’aquesta monja rebel, Iñaki Garz 
ha escrit Les dominiques, estrenada 

el 9 d’abril a La Seca Espai Brossa. 
Amb una escenificació senzilla, l’obra 
focalitza l’acció en els darrers temps 
de Deckers, quan, assetjada pels deu-
tes i pel fracàs, es reclou en un apar-
tament de la perifèria de Brussel·les. 
L’acompanya la seva fidel amant Annie 
Pécher, també ex-monja de l’orde do-
minic. Sense possibilitat de trobar una 
sortida a les pressions externes (el 
setge real i moral perpetrat per l’Esglé-
sia, la banca i el Govern), es retreuen 
els fracassos del passat compartit i es 
refugien en l’alcohol i les pastilles. 

El diàleg intermitent, entre tendre 
i tibant, de les dues protagonistes, 
que interpreten amb delicadesa Rosa 
Cadafalch (Jeannine) i Annabel Castan 
(Annie), gira al voltant de dos grans 
temes: la religió i l’amor. Davant del 
fet de ser repudiades i expulsades 
de l’orde de les dominiques, busquen 
una via religiosa alternativa a l’oficial. 
Com a lesbianes, se senten també 

socialment marginades. La seva doble 
revolta, religiosa i moral, es clou en un 
darrer gest, sublim, d’insubordinació 
contra el decòrum dels homes, confia-
des que Déu les sabrà perdonar.

Puntejades per cançons de Soeur 
Sourire, com ara la famosa La pilule 
d’or (un al·legat a favor de la píndo-
la anticonceptiva), i alguna altra de 
l’igualment rebel David Bowie, la suc-
cessió d’escenes de Les dominiques 
evoca la degradació progressiva de la 
vida de la parella, reclosa en un espai 
petit i cada vegada més angoixant (hà-
bilment disposat en forma rectangular, 
amb el públic en la cara frontal). 

Jeannine és una dona vital, expan-
siva, creient heterodoxa, incisiva i ge-
nial, que ho qüestiona tot i que cerca 
alguna mena d’autenticitat. Vençuda 
per les circumstàncies, tanmateix, cau 
en la depressió més paralitzadora i 
ofega compulsivament les penes en 
l’alcohol. Annie, afectuosa i vulnera-
ble, enlluernada per la seva companya, 
carrega el trauma d’una pèrdua i no 
pot evitar sentir-se culpable per la 
seva rebel·lia. 

La dramatització de les acaballes 
de la vida de la monja belga és un 
punt de partida molt potent, tant en 
termes dramatúrgics com ideològics. 
Com que no vol fer-ne un simple biotip, 
una opció que ja van prendre diversos 
films europeus i americans dedicats 
a l’autora de Vivre sa vérité, Garz es 
concedeix les llicències que li sembla. 
L’esforç de condensació resulta enco-
miable, com també ho és el propòsit 
de convertir l’exemple de les dues do-
nes en l’emblema d’una rebel·lió atem-
poral. Res a dir-hi. Si no fos que, en el 
trajecte, es perden massa bagatges. 

A pesar de l’esforçada interpretació 
de les dues actrius, molt més reei-
xida la de Castan, més continguda i 
indecisa la de Cadafalch, la relació 
lèsbica entre totes dues ex-monges 
dominiques es fa poc creïble tal com 
es planteja. Hi ha un excés de fredor, 
de distància, i un punt de morbositat 
inversemblants. I tampoc no es treu 
prou rèdit del sentit i de la força, tan 
revulsius, que, en la dècada explosiva 
de 1970 i la retrògrada de 1980, pren 
la seva admirable rebel·lia contra els 
poders establerts.
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