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Alícia, sota el jou franquista
rònicac

Temporada Alta aplaudeix una tragicomèdia de la dona en la dictadura

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
GIRONA

Grata sorpresa. El nou exercici de 
memòria històrica de Josep Galindo 
i Pablo Ley va acabar amb el públic 
del festival Temporada Alta aplau·
dint la frescor d’Alícia ja no viu aquí. 
Aquesta tragicomèdia de la dona en 
el franquisme plantejava molts dub·
tes, malgrat comptar amb uns cre·
adors que ja havien demostrat sen·
sibilitat i ofici, malgrat la punxa·
da de La ruta blava, amb Homenatge a 
Catalunya i La maternitat d’Elna.
 La presència a l’escenari del figu·
rí, la maleta i altres elements ja vis·
tos convidava a pensar en la repeti·
ció estètica. ¿Tres quarts del mateix? 
En algun aspecte de la narració, sí, 
però no en la forma, en les estimu·
lants coreografies utilitzades per il·
lustrar els passatges temàtics ni en 
la banda sonora, molt ben interpre·
tada per les estupendes actrius·can·
tants del vibrant elenc.
 El recorregut per aquells 40 llargs 
anys de pèrdua dels drets de la do·
na s’inicia el 1939. Amb la derrota 
de la República, l’Alícia del país de 
les meravelles llibertàries ha deixat 

ment sexual –diver·
tides les pinzellades 
dedicades a la pros·
titució–, la recreació 
del terror de moltes 
dones durant la nit 
de bodes, la diferèn·
cia de classes –unes 
juguen amb nines 
Mariquita Pérez i 
d’altres amb l’auste·
ra Pepona– i la gene·
rositat del rei de la cre-
ació inventant elec·
trodomèstics per fer 
més suportable el 
dia a dia femení no 
són sinó elements al 

servei de l’opressió.
 La mort del dictador Franco, l’ar·
ribada del divorci i el temor de la 
marxa enrere arran del cop del 23·F 
són ben documentats elements del 
relat, que és amanit amb cançons 
com per exemple Perfidia, La chica ye-
yé, Soy rebelde, La, la, la, Què volen aques-
ta gent i altres peces. El muntatge se 
serveix dels tòpics amb una gran 
habilitat i agilitat, i entreté des del 
principi fins al final. H

33 El grup d’estupendes actrius-cantants.

d’existir. L’obra comença quan una 
d’aquelles Alícies surt de la presó i 
s’enfronta al terrible període del pri·
mer franquisme.

PAPER ORNAMENTAL / El muntatge vist 
a Girona dibuixa amb força la sub·
missió femenina al poder d’un ho·
me modelat pel nou ordre, que dei·
xa a la dona un paper ornamental i 
al servei d’una família d’ideari falan·
gista. La hipocresia del comporta·

onables: Hi ha d’haver un assassinat. 
Galceran va ser dels sense misericòr·
dia: L’autor ha de canviar el sexe a tots 
els personatges. El creador d’El mètode 
Grönholm va ser un dels que va pas·
sar de matinada per la SGAE per do·
nar en directe la seva consigna. Tam·
bé ho van fer Belbel, lògicament, Be·

33 Contrast 8 Marta Buchaca i Jordi Casanovas descansen darrere de Carles Mallol, amb Pere Riera al fons.

L’última consigna va ser desconcer·
tant, i això que el llistó era alt. Els 
sis joves autors de la marató d’es·
criptura dramàtica promoguda 
pel Teatre Nacional de Catalunya i 
la SGAE es miraven incrèduls. Hi va 
haver qui s’ho va prendre com una 
broma pesada. Després de 15 ho·
res a la seu de la SGAE del passeig 
de Colom amb el repte d’escriure 
una peça teatral, Toni Casares –co·
ordinador del projecte T6 del TNC 
per a nous autors– els donava, poc 
abans d’ahir al migdia, una mora·
tòria d’una setmana per reescriu·
re·la. «Tinc temps de fer·ne una de 
nova», es va sentir com a lament. El 
joc es va allargar inesperadament.
 Era un tancament propi d’un 
reality. Jordi Casanovas, Pere Rie·
ra, Josep Maria Miró, Carles Ma·
llol, Cristina Clemente i Marta 
Buchaca, els escriptors residents 
del T6, havien culminat un insò·
lit objectiu que ells mateixos havi·
en proposat. Restes de menjar i am·
polles i llaunes mig buides, repar·
tides pels ordinadors, denotaven 
que la nit havia estat llarga. Sergi 
Belbel, director del Teatre Nacio·
nal, i Casares hauran de dictami·
nar ara de quina de les sis peces es 
farà una lectura dramatitzada.

Jornet, Jordi Galceran, Juan Mayor·
ga, Javier Daulte, Sanchis Sinister·
ra... Fins i tot s’hi va apuntar a últi·
ma hora l’autora de moda, la france·
sa Yasmina Reza, que el dia anterior 
havia vist al TNC la versió de la seva 
obra Una comèdia espanyola.
 El seu manament va ser dels ra·

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

Teatre de resistència

SERGIO LAINZ

Els sis joves autors del projecte T6 escriuen una obra amb consignes externes
en una tancada de 15 hores H Les ordres dels seus bregats col·legues van ser un malson

MARATÓ INSÒLITA PROMOGUDA PEL TNC I LA SGAE

 L’aventura tenia suc. Va ser au·
tèntic teatre de resistència. El text 
s’havia de basar en l’actualitat re·
collida als mitjans i seguir, a més, 
unes consignes de dramaturgs bre·
gats. Van semblar competir a veure 
qui posava l’obstacle més difícil. La 
llista era de primera: Belbel, Benet i 

net, Pau Miró, Màrius Serra (que 
va prohibir l’ús de les paraules jo 
i no) i David Plana. Guillem Clua 
acompanyava els concursants com 
a mestre de cerimònies i atenia la 
pàgina de Facebook del TNC.
 Els seus joves col·legues dona·
ven forma, mentrestant, a unes pe·
ces que aviat van haver de titular: 
Crec en els fills totpoderosos (Clemen·
te), Planta setena (Buchaca), Penicili-
na (Mallol), Natàlia (Casanovas), La 
carretera (Riera), La visita (Miró).

Un paper per a Lina Morgan

Gairebé va resultar el més senzill 
de la marató perquè les peticions 
individuals van estar a l’altura de 
les col·lectives. Javier Daulte les va 
enviar des de Buenos Aires i a Ma·
llol li va correspondre ambientar el 
seu text l’any 3009. «La meva obra 
és molt surrealista», deia. A Miró se 
li va demanar que un dels seus per·
sonatges fos interpretat per...  ¡Lina 
Morgan! «Com que s’havia de ma·
tar algú, no cal que digui qui és el 
mort», comentava.
 El temporal de dimecres va do·
minar entre els temes triats. El 
text de Buchaca, per exemple, par·
la d’una Barcelona on plou sense 
parar durant 10 anys. Casanovas, 
amb unes 5.000 paraules, va ser el 
més productiu. Mallol es va quedar 
en 2.600. Riera, mentrestant, va re·
conèixer que les maratons no són 
la seva especialitat. «No sé treballar 
tant de temps. Em canso. Mai escric 
més de dues o tres hores».
 Ningú sabia gaire bé quin futur 
esperava els seus textos. Tot i que 
Cristina Clemente ja sospesava 
què podia fer amb aquelles 15 ho·
res de trepidant escriptura. «Potser 
en realitat és aquesta la meva peça 
per al projecte T6». H


