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La GaLeria

El món domèstic és un terreny de 
domini femení. Tret d’algunes 

excepcions, les dones continuen ocupant-
se de gairebé totes les tasques de la llar. 
De dia en dia, una part del seu cervell es 
dedica a atendre la llista inexhaurible de 
feines domèstiques no remunerades. Al 
costat d’aquesta constatació, confirmada 
per les estadístiques, n’hi ha una altra de 
més làbil: moltes dones encara expressen 
la seva identitat individual d’acord amb 
allò que són per als altres. Són mares o 
esposes, abans que persones.

La llista, de la quebequesa Jennifer 
Tremblay, dirigida per la canadenca 
Allegra Fulton i interpretada per la 
barcelonina Laia Marull (Teatre Lliure), 
dóna veu a una mestressa de casa 
anònima que respon al perfil més 
convencional. Es tracta d’una mare i 
esposa, molt perfeccionista, que se sent 
devorada per la quotidianitat familiar. La 
llista interminable de les tasques que ha 
de fer durant la jornada s’intercala, amb 
una coreografia de gestos i de neguits, 
entre el relat intermitent de la mort 

sobtada i fatal de la seva veïna, Caroline, 
mare al seu torn de cinc fills petits, tan o 
més indefensa que ella.

La desesperació de la protagonista 
per una vida familiar ofegadora i molt 
poc delitosa s’afegeix al desassossec per 
un ambient rural que troba asfixiant i, 
per acabar-ho d’adobar, al sentiment de 
culpabilitat per la mort de la seva veïna, 
víctima d’una negligència mèdica. El 
monòleg interior que desgrana −poètic i 
trivial alhora− es converteix en la lletania 
d’una mestressa de casa desbordada 
com a mare, ignorada pel marit i 
subjugada per l’entorn. Un prototip que 
se situa als antípodes de la dona lliure, 
independent i moderna a què aspira el 
feminisme més bàsic. 

En un espai escènic minimalista que 
recorda Conillet, Laia Marull es mou al 
voltant d’una taula, metonímia de la 
llar, amb la presència expectant de 
quatre parells de sabates, les del marit i 
els tres fills menuts. A través de projec-
cions d’imatges, percebem els estats 
anímics més pertorbadors de la 
protagonista i les visions angunioses 
del paisatge que l’assetja. Amb molt 
d’esforç, Marull s’esmerça a fer versem-
blant una dona obsessiva, insatisfeta, 
agorafòbica, atrapada pel medi, la 
domesticitat i el remordiment, a qui 
costa de respirar i, fins al final, trobar 
sentit a la vida.

Breus

■  Homenatge a 
‘La Pasionaria’ 
Mallorquina
El Teatre Principal de 
Palma programa l’obra 
Només quan plou del 
25 al 28 de febrer, dirigida per 
Fran Arráez. El text, de l’actriu 
i dramaturga Aina de Cos, ret 
homenatge a la vida d’Aurora Pi-

cornell. Coneguda 
com “La Pasiona-
ria Mallorquina”, 
Picornell fou la 
primera dona 
que va militar 

al Partit Laic de l’illa, l’organitza-
dora del sindicat de costureres 
de la capital balear, i una de les 
principals dirigents del PCE a les 

Illes Balears. Basada en fets reals, 
la trama parla sobre la història, el 
dolor i l’amor.

■  ‘La gran receta de 
Mina i Zeta’ es cuina a la 
Sala Russafa
La Russafa tanca la programació 
de febrer amb l’obra de la compa-
nyia Huit Teatre, que tindrà lloc 

els dies 27 i 28. Ambdues pallasses, 
interpretades per Asun Cebrián i 
Mariló Tamarit, viuran un deliciós 
viatge gastronòmic en què ense-
nyaran als més petits els avantat-
ges de l’alimentació saludable. 
L’obra combina el gènere clown 
amb la música, la projecció de 
vídeos i fotografies, l’ús de titelles 
de guant i el teatre xinès d’ombres.
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Domesticitat asfixiant
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