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l títol original de Les femmes de l’ombre pot
fer referència al fet que les heroïnes de la
pel·lícula procuren fer-se invisibles com a

agents dels serveis secrets (el SOE creat i comandat
des de Londres per Winston Churchill) durant la II
Guerra Mundial. Però, després que Rachid Bou-
chareb vindiqués amb Indigenes la participació
dels soldats africans de les colònies en la lluita con-
tra el nazisme, el títol també sembla apuntar la in-
tenció visualitzar que hi va haver dones comprome-
ses amb la Resistència francesa i de fer-ho perquè
és un fet poc reconegut: dur a la llum, doncs, alguna
cosa mantinguda en l’ombra, a banda del reconei-
xement a la mítica resistent Lucie Aubrac. En tot
cas, menys coneguda és la figura de Lise Villa-
meur, l’agent del SOE especialitzada en sabotatge i
en amagar armament que inspira el personatge que,
amb el nom de Louise Desfontaines, interpreta la
bella Sophie Marceau a Espías en la sombra, per
esmentar el títol castellà, que ha eliminat la referèn-
cia al gènere femení, i no fa cas de les pressuposa-
des intencions de l’original.

Si Lise Villameur (Lise de Brissac, casada amb
l’artista Gerard Villameur acabada la II Guerra
Mundial anys després que la seva adinerada família
volgués impedir la relació) és una personalitat poc
coneguda potser és perquè ella mateixa va voler-se
mantenir a l’ombra. Ho fa pensar el fet que la seva
mort, quan tenia 98 anys, no va transcendir fins me-
sos després d’esdevenir-se a Marsella el març de
l’any 2004. No he aconseguit esbrinar per què la
mort va saber-se amb tan retard. L’heroïna no volia
honors post mortem, tot i haver estat distingida en
vida amb la Creu de Guerra de l’Orde dels Cava-
llers (!) de la Legió d’Honor i de ser nomenada
membre de l’Orde de l’Imperi Britànic? En tot cas,
quan va parlar de les seves accions com a resistent,
va desproveir-les del glamour de l’heroïcitat en de-
finir-les com un treball pur i dur per al qual sobretot
es necessitava sang freda.

Si em refereixo a Lise Villameur és perquè el que
en sé i el que no en sé em resulta més interessant
que la pel·lícula inspirada parcialment i lliurement
en un episodi de la seva activitat durant la II Guerra
Mundial (la protecció del secret sobre el desembar-
cament a Normandia) i que Jean-Paul Salomé, el
director, va començar a gestar quan va llegir la notí-
cia relativa a la mort de l’antiga agent del SOE. Ai-
xò perquè la pel·lícula, amb la presència de quatre
dones més que treballen per als serveis secrets per
motius diversos, es decanta cap a l’encadenament
d’accions rodades amb funcionalitat de telefilm i
una tendència a la banalització. Que aquestes ac-
cions siguin protagonitzades per dones (personat-
ges dibuixats amb traços simples i alguns tòpics)
sembla que s’aprofita com una singularitat aliena a
un treball sobre les ombres i els oblits de la memò-
ria històrica.
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� Títol original: Les femmes de l’ombre.

França-Alemanya-Estat espanyol, 2008.

Director: Jean-Paul Salomé.

Intèrprets: Sophie Marceau, Julie Depardieu,

Marie Gillain, Deborah François, Maya Sansa.
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Una escena del film.

L’Any de la Cançó, inau-
gurat amb la triomfant re-
edició del disc del 1966,
Audiència pública, dels
Setze Jutges, i amb un se-
guit d’actes organitzats
per la Generalitat pendents
d’oficialitzar-se, viu ara
un altre capítol amb el lli-
bre 50 anys de la cançó.
En més d’un centenar de
pàgines, Vilarnau exami-
na els noms i les cançons
dels pioners de la música
en català a partir de l’arti-
cle titulat «Ens calen can-
çons d’ara», publicat el
gener del 1959 a Germina-
bit i motivador, enguany,
del cinquantenari. «És un
article periodístic que, de
fet, va llegir poca gent. Er-
mengol Passola [emprene-
dor cultural que va fundar
les discogràfiques Edigsa i
Concèntric] em va reco-
nèixer que no se l’havia
llegit mai, i Raimon tam-
poc. Sí, però, que a l’hora
de fer història es tira enre-
re i apareix aquest article,
que va ser profètic. Des
dels primers jutges fins ara
no s’han deixat de fer mai
‘cançons d’ara’, cosa que
indica que estem vius»,
afirma Vilarnau.

Nodrit d’articles ja pu-
blicats, la majoria a En-
derrock, el llibre inclou re-
trats de tots els integrants
dels Setze Jutges i un capí-
tol dedicat a Raimon, que
fa cinquanta anys va con-
cebre Al vent però que,
tanmateix, no va integrar-

se mai als jutges. «Ni li ho
van proposar ni ho va de-
manar; aquesta és l’expli-
cació oficial», diu Vilar-
nau. «El nucli inicial dels
Setze Jutges venia de la
burgesia barcelonina ben-
estant, i Raimon provenia
del proletariat del País Va-
lencià. Els objectius vitals

eren molt diferents.» Evi-
denciant l’empremta que
van deixar els jutges, el lli-
bre també emfasitza l’apor-
tació de molts altres músics
contemporanis. «Núria Fe-
liu ha estat sempre tractada
amb prejudicis, i Guillem
d’Efak, amb una biografia
que inclou haver treballat

de miner i ser una mena de
precursor del ligoteo a Ma-
llorca, ja tindria més d’un
film sobre la seva vida si
fos americà», vaticina Vi-
larnau. 50 anys de la cançó
es presentarà a la Llibreria
Ona de Barcelona –funda-
da per Ermengol Passola–
el dia 21.

Joaquim Vilarnau recopila en un
llibre diversos articles sobre els

precursors de la música en català
«50 anys de la cançó» inclou la reedició de l’únic disc dels Setze Jutges
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● Els actes organitzats pel govern de la
Generalitat amb motiu dels cinquanta
anys de la Nova Cançó, pendents enca-
ra d’anunciar-se oficialment, tindran
com a eix central la gran exposició que,
a partir de l’abril del 2010 i fins a l’es-
tiu, s’instal·larà al Museu d’Història de

● L’èxit de la reedició que Ender-
rock va fer el gener de l’únic disc
dels Setze Jutges s’ha completat amb
la publicació, mitjançant Cossetània

Xavier Elies, Maria del Mar Bonet, Lluís Llach i Martí Llauradó, integrants dels Setze Jutges,
en la presentació, el mes de gener passat, de la reedició d’Audiència pública. / G. MASSANA

i Enderrock mateix, de 50 anys de la
cançó, un llibre que inclou el disc
que tan ràpidament es va esfumar
dels quioscos, així com diferents ar-
ticles de Joaquim Vilarnau (Manre-

Catalunya, a Barcelona. Comissariada
pel periodista gironí Xevi Planas, en la
mostra, que s’articularà amb llibres i
retalls de diari, també hi participaran
dos fotògrafs ben vinculats al món de
la cançó: Juan Miguel Morales i Pilar
Aymerich.

sa, 1966) sobre els Setze Jutges, Rai-
mon i altres precursors de la música
en català. «El millor homenatge que
podem fer-los és continuar escoltant
música en català», proposa Vilarnau.

Una gran exposició, el 2010

● Pep Tosar fa uns mesos
va obrir amb nous com-
panys de viatge l’última
etapa del Círcol Maldà,
convençuts que hi ha un
públic que està desorientat
perquè hi ha un tipus d’es-
pectacles d’emoció i sen-
sibilitat que s’ha retirat de
les cartelleres convencio-
nals. Des d’aquest diven-
dres es representa Molts
records per a Ivanov, una

revisió reescrita per Albert
Tola i el mateix Tosar, en
què es fa una crítica a una
intel·lectualitat que ha per-
dut els valors i a una socie-
tat que ha oblidat els ho-
mes de lletres i els de cièn-
cies. L’obra es podrà veure
fins al 31 de maig. La pro-
ducció del Teatre Princi-
pal de Palma no havia tro-
bat, fins ara, un espai on
representar aquest treball a
Barcelona.

Ivanov, de Txèkhov, ex-
plica la crisi d’un intel·lec-
tual que vol deixar-ho tot,
probablement afectat per
la notícia que la seva dona
té una malaltia irreversi-
ble. A Molts records per a
Ivanov aquesta buidor de
l’escriptor i pensador es
trasllada a tot el col·lectiu
d’intel·lectuals. La seva
crisi existencial es traslla-
da a la falta de valors d’uns
pensadors que abandonen

la resistència per la como-
ditat acadèmica o pseu-
doinstitucional. Pep To-
sar, Lina Lambert i Blai
Llopis protagonitzen un
muntatge en què s’interca-
la present i passat.

L’equip del Círcol Mal-
dà cita Pier Paolo Pasolini
per denunciar un nou fei-
xisme: el consumisme,
amnèsic i uniformitzador.
El feixisme polític, tot i les
amenaces, no va ferir tant.

Tosar troba en Txèkhov la crítica a una
societat consumista que l’arracona

J.B. / Barcelona


