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Teatre i dona

La jornada reivindicativa de la dona treballadora va tenir un tret de sortida teatral al Poliorama
amb la representació dels cèlebres 'Monòlegs de la vagina'.

Francesc Massip
BARCELONA

L'obra d'Eve Ensler es va oferir com a acte benèfic contra la violència de gènere (llàstima que no hi era
Maragall) i va comptar amb el concurs de V-Day (moviment internacional contra el maltractament de
dones i nenes) i de la companyia multidisciplinària Theredfreckle, dirigida per Napua S. Gilbert, una jove
anglo-hawaiana que ha tingut cura també de la funció.
L'espectacle es compon d'una quinzena de seqüències que ofereixen un ampli mostrari de situacions
hilarants, doloroses o tendres experimentades per protagonistes femenines que posen en evidència el
cúmul de prejudicis, abusos, inèrcies i desraons que han patit i pateixen les dones arreu del món. Tot
plegat s'articula des del punt de vista del cony, parrús o vagina, el forat negre origen de la vida que els
llegits eclesiàstics del Renaixement anomenaven Breviari o Missal. Una "reivindicació del cony" feta
amb audàcia i bon humor per quinze actrius en estat de gràcia, amb veteranes com Carme Contreras
que acaba posant-se el cartell de Tancat per inundació o Vicky Peña, que broda la descripció d'un part,
joves valors que hem vist en altres bons muntatges com Mònica Marco (l'Ofèlia del Hamlet de l'Homar) i
també primeres aparicions en un escenari de joveníssimes promeses com Nausicaa Bonnín, que
explica la història d'una adolescent que ha patit tota mena d'embats, o Laura Guiteras (la Kristina d'El
cor de la ciutat), que, a més d'ajudant de direcció de l'espectacle, incorpora la nena de sis anys amb
maliciosa candidesa o la de dotze en la seva primera regla. Històries de gemecs, pocs de plaer, sovint a
causa de l'agressió com l'esgarrifós testimoni de la violació bèl·lica que explica Vivi Lepori o l'estupidesa
judicial envers les minifaldilles que conta Miranda Makaroff. Una festa-denúncia feta amb frescor i
veritat.
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