
AVUI
DIUMENGE, 1 DE NOVEMBRE DEL 2009 | Cultura i espectacles | 59

reverència absoluta; tan
sols té un moment de ten-
dresa per a les dones em-
presonades en imatges de
les màrtirs que es van atre-
vir a parlar cara a cara amb
Déu –com en la hilarant es-
cena en què una argentina
psicoanalitza Déu.

La tria d’actors ballarins,
en un combinat de catalans i
madrilenys, és contundent.
L’expressivitat beu directa-
ment de la gestualitat facial
de la Carrasco, amb uns

grans ulls i boques que
s’obren de ràbia i desespe-
rança –impressionant la no-
vell Noemí Padró en la seva
primera experiència profes-
sional–, i els recursos escè-
nics reuneixen els millors
moments de la carrera de la
coreògrafa amb les seves
obsessions pel crit de
Munch, els vestits vermells, i
els cossos que volen emer-
gir d’altres cossos.

Si l’art serveix per colpir
l’espectador, Carrasco ho
aconsegueix. I és que el Rè-
quiem, la missa de difunts,
és per tots nosaltres.

Dies irae
De Marta Carrasco.
Temporada Alta. Girona. 29 d’octubre

Ahores d’ara ja ningú
dubta de la viscerali-
tat que traspuen els

espectacles de Marta Carras-
co. Només cal decidir l’objec-
te a disseccionar perquè tot
l’imaginari estètic i escènic
de la coreògrafa es posi a
bullir i emergeixi com lava
roent que arrasa amb tot.

Carrasco no és amable ni
ho vol ser. El seu Dies irae és
realment un espectacle irat,
un crit contra els segles i se-
gles de dominació eclesiàs-
tica a la societat en general i
a la dona en particular. La
música del Rèquiem de Mo-
zart és al capdavall l’excusa
perfecta per treure els pro-
pis dimonis. Com al Rèqui-
em, a l’espectacle de Carras-
co no hi ha temor de Déu ni
menys de l’Església, i si en
alguns passatges Mozart
troba consol en el misticis-
me, en el cas de Carrasco no
hi ha la més mínima espe-
rança de salvació. És com si,
un cop tocats pel dit de Déu,
la màcula fos ja inesborra-
ble. Carrasco mostra la hi-
pocresia de la societat ben-
estant, des de les seves bea-
tes d’adoctrinament feixista
a la crueltat més perversa
passant per la luxúria i la ir-
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LaVentafocses
treulessabates

Planeta publica una nova versió del conte amb una
protagonista alliberada de la dictadura de la imatge

Ada Castells
BARCELONA

Aquesta és una història
amb final feliç, però que no
pot acabar-se amb aquell
corol·lari en castellà de
“fueron felices y comieron
perdices”. Les autores són
sensibles amb el tracte que
es dispensa als animals i no
combreguen amb la idea de
consumir perdius. Aquest
és un dels punts del conte
clàssic de La Ventafocs que
han modificat a La cenici-
enta que no quería comer
perdices.

Tot va començar fa una
dècada, quan un grup de
dones en contra dels mal-
tractaments li van dema-
nar a la contacontes Nuni-
la López Salamero (Barce-
lona, 1966), coneguda en
els ambients alternatius,
que modifiqués un conte.
Ella va triar La Ventafocs:
“Vaig fer que es queixés
dels talons i de les sabates
que li fan mal com un sím-
bol de tot el que a les dones
no els ve de gust fer i han
de fer per agradar, i també
em vaig carregar la idea del
príncep, que no només és el
senyor que et maltracta
sinó tot allò que no et fa
feliç i que no se sap per què
suportes. El llibre no

només és per a dones mal-
casades, sinó per a tots.
També per als homes que
han de dir prou a moltes
coses”.

El cas és que la versió va
agradar molt a la il·lustra-
dora Myriam Cameros
Sierra (Pamplona, 1978),
que va decidir traduir-la en
dibuixos “perquè arribés a
més gent i no es limités al
circuit dels qui ja estan
convençuts”.

Editar un llibre, però, no
és tan fàcil i totes dues es
van moure per diverses
editorials sense gaire
èxit, fins que va sor-
gir la idea de l’autoe-
dició. Van fer una
recol·lecta via inter-
net entre amics

un cop el llibre editat, va
aparèixer una fada inespe-
rada: Planeta. “Ens ho vam
pensar molt perquè entrar
en una multinacional no
era el nostre rotllo, però
vam concloure que ells ens
podrien fer la feina de ges-
tió del llibre”, explica la
contacontes. El resultat és
una nova edició, amb més
il·lustracions i pròleg de
Maruja Torres, que està
funcionant molt bé.

Cameros Sierra està
contenta perquè ha acon-
seguit el seu objectiu de
“trencar estereotips a tra-

vés de la imatge”, i López
Salamero comenta que
el llibre ha arribat tant a

adults com a nens. Ho fo-
namenta amb una
anècdota. Al conte hi

ha una fada que ajuda la
Ventafocs a dir prou; “co-
neixem una nena de set
anys que ara juga a mirar
les dones i a endevinar si
se’ls ha aparegut l’Hada
Basta o encara no”.

Fartes de la imposició de
ser totes plegades unes

Barbies, les dues au-
tores diuen prou

amb molt de sentit
de l’humor . Això

sí, ho celebren amb
una bona amanida i

sense cap perdiu. ■

Myriam Cameros Sierra i Nunila López Salamero celebrant el seu llibre al Círcol Maldà ■ JORDI GARCIA

La Ventafocs del
segle XXI viu el
risc i l’alegria de
ser una dona
alliberada
■ M.CAMEROS
SIERRA/PLANETA

i coneguts. Van començar
amb quinze mails cadascu-
na i els implicats es van
anar multiplicant. A canvi
de cent euros oferien deu
exemplars i que els noms
dels benefactors apare-
guessin al llibre. Va ser un
èxit i van aconseguir els
7.000 euros que els calien.

Enmig d’aquest sarau i


