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Escriure i dessagnar-se
3Paloma Bravo denuncia el cinisme empresarial a ‘La piel de Mica’

ANNA ABELLA
BARCELONA

P
aloma Bravo es va adonar 
de «la profunditat del que 
estem vivint» el dia que va 
veure plorar la seva mare. 

«Em deia: ‘amb tot el que hem lluitat 
per aconseguir uns drets que pensà-
vem que vosaltres ja teníeu garantits 
i està desapareixent tot’. I a sobre ens 
volen fer sentir culpables per un ben-
estar social que hem pagat amb els 
nostres impostos. Que no siguin de-
magogs dient que no es poden deixar 
caure els bancs. Mentida. A qui no es 
pot deixar caure és el ciutadà». Enca-
ra que a l’autora de La novia de papá no 
li agradi la paraula indignada, bolca 
tota aquesta «sensació compartida de 
‘ja n’hi ha prou’», aquest inconfor-
misme, en la seva segona novel·la, La 
piel de Mica (Plaza & Janés). 
 «Algú va dir que escriure és des-
sagnar-se i amb ella m’he sentit en 
carn viva, que em dessagnava, igual 
que li passa a la societat. Pot semblar 
que com que tracta de sexe, amor i 
caps la novel·la és més lleugera, pe-
rò per mi és una novel·la política, de 
combat, que es nega a rendir-se, com 
la meva protagonista. No ens podem 
rendir ni acceptar el que és inaccep-
table», reclama Bravo, una dona me-
nuda, i fràgil tan sols en aparença, 
que no es mossega la llengua, igual 
que Mica, que repassa el seu currícu-
lum professional i amorós després 
de ser acomiadada als 38 anys per 
culpa de l’inepte del seu cap.  
 
REINVENTAR-SE /«Els flashbacks m’aju-
den a mostrar fins a quin punt és di-
fícil per a la meva generació, que 
vam sortir de la facultat amb unes 
conviccions i uns drets que crèiem 
consolidats, arribar als 40, una edat 
en què els nostres pares ja tenien to-
tes les grans qüestions de la vida re-
soltes, i veure que el món que t’en-
volta s’ensorra –constata aquesta 
escriptora que treballa en màrque- 

ting–. I haver de reinventar-nos i 
aprendre a viure d’una altra mane-
ra sense saber com». 
 «I segueixen manant els de sem-
pre, i com ho han fet sempre, sen-
se tenir en compte que el món ha 
canviat –afegeix Bravo–. Sents que 
les grans decisions estan en mans 
de gent que no està preparada per 
prendre-les. En veus tants en càrrecs 
importants més preocupats per con-
servar les seves cadires que per fer 
bé la seva feina...», es lamenta, refe-
rint-se tant a directius com a polí-
tics, que creu que «ni saben ni volen 
conèixer els problemes del ciutadà». 
Per això, davant «un Govern que no 
dóna respostes», l’autora crida a bus-
car noves formes de moviments ciu-
tadans inspirats en el 15M i dema-
na als mitjans de comunicació i als 
periodistes, que exerceixin de «fars 

que il·luminin possibles sortides», 
perquè «la seva situació els permet 
veure més lluny que els ciutadans».
 A través de la protagonista, que 
no té fills, també opina sobre ser ma-
re: «Em molesta aquesta maternitat 
redemptora que ens venen, que di-
guin ‘ser mare m’ha canviat la vida’. 
Tu ets mare, o no, i ets moltes més 
coses, segueixes sent tu. Jo sóc jo i 
a més tinc una filla». I sobre el sexe: 
«Si no tens parella i coneixes un tio, 

¿per què no te n’hi has d’anar al llit 
si et ve de gust? Als tios els tenim una 
mica espantats, es pensen que t’han 
de dir que t’estimen, però l’amor és 
una altra cosa».

ASSETJAMENT SEXUAL / A més del cinis-
me en el món laboral, a La piel de Mi-
ca, Bravo denuncia l’assetjament se-
xual, del qual va conèixer de prop un 
cas. «Que companys o caps et diguin 
mira que bufona o mira, guapa no fa 
gràcia. I quan va a més, ¿què fas? S’ha 
de dir, perquè se sentin al·ludits. Per 
a una dona no és fàcil denunciar-ho 
perquè se sent sola, humiliada i im-
potent, perquè és difícil de demos-
trar, sol ser la seva paraula contra la 
d’ell i després ha de viure amb l’eti-
queta de ser l’assetjada que va de-
nunciar. Mira el cas Nevenka, que va 
haver d’anar-se’n d’Espanya». H
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«Ens volen fer sentir 
culpables per un 
benestar social que 
hem pagat amb els 
nostres impostos»

33 Paloma Bravo, divendres passat en un terrat de Barcelona.
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El públic va sortir dissabte del 
Liceu amb un somriure d’orella 
a orella. Han passat gairebé dos 
segles des que Il turco in Italia, de 
Rossini, veiés la llum i encara no 
s’havia representat al Gran Tea-
tre, però ha valgut la pena espe-
rar. Una versió de Mario Gas (Grec 
i Peralada), amb Groucho Marx 
teixint la trama, era l’anterior re-
ferent de l’obra a Catalunya. La 
hilarant, àgil i ben travada comè-
dia d’embolics d’aire fellinià de 
Christop Loy, amb la brillant di-
recció musical de Víctor Pablo Pé-
rez i un equilibrat elenc, han dei-
xat el llistó molt alt.
 La posada en escena funciona 
tant per l’enginyosa successió de 
gags com per una partitura  amb 
bon tractament de les veus. L’or-
questra va sonar rossiniana i ai-
xò, unit al bon mecanisme de re-
llotgeria del vodevil i al ben exe-
cutat exercici del cant amb àries 
en solitari, duos, tercets i quin-
tets va crear un lúdic clímax.

EIXERIDA / L’embarassadíssima Ni-
no Machaidze és una Fiorilla eixe-
rida, coqueta i picardiosa. La so-
prano llueix una bella i ben pro-
jectada veu en les agilitats i en les 
àries intimistes. Magnífic Ilde-
brando D’Arcangelo (el turc Se-
lim), extravertit en escena i amb 
un polit registre, i esplèndid Re-
nato Girolani (el marit enganyat) 
en un rol de gran vis còmica. Ma-
risa Martins (Zaida) i David Ale-
gret (Don Narciso) van exhibir, so-
bretot, presència escènica i Pietro 
Spagnoli va brillar com a Prosdo-
cimo, el vilipendiat escriptor que 
va ordint l’argument. No us ho 
perdeu. H

  

Hilarant 
vodevil 
rossinià
CRÒNICA ‘Il turco in 
Italia’ sedueix en el 
seu debut al Liceu


