
35
cultura

ara DIMARTS, 4 DE FEBRER DEL 2014

TEATRE

L’amistat
en temps

de crisi

‘Dones com jo’
TEATRE ROMEA
31 de gener

SANTI FONDEVILA

La companyia T de Teatre
ha destacat per la qualitat
de les actrius, per la tria
dels col·laboradors i per
l’humor contagiós. Però

ja fa un temps que van obrir el terri-
tori temàtic del seu teatre amb es-
pectacles com Aventura, creat i diri-
git per Alfred Sanzol, que tenia un to
més seriós. Dones com jo seria un
drama depressiu si no fos per l’habi-
litat de Pau Miró a l’hora de fica-hi
alguns gags inqüestionables i per la
gràcia i eficàcia de les actrius pel que
fa a la comèdia. L’obra està feta a mi-
da de T de Teatre, però Miró no dei-
xa de banda la seva mirada sobre el
fracàs a la nostra societat. Les qua-
tre amigues d’infància no han tingut
sort. L’arquitecta (Àgata Roca) que
no pot pagar les classes de piano del
seu fill està deprimida. Què té l’ar-
quitecta? S’amaga en un pis que ne-
teja l’antropòloga (Marta Pérez),
que roba iogurts al supermercat.
Les altres dues amigues, una biòlo-
ga que treballa en un peatge i que
per fi sembla que ha trobat l’amor i
una mestra sense alumnes (Carme
Pla) i amb una filla però sense sen-
tit maternal, aniran a consolar-la i
exposaran les seves decepcions. Lli-
cenciades sense feina en el seu
camp, les quatre amigues és preocu-
pen de què li passa a l’arquitecta.

Dones com jo és, doncs, una histò-
ria sobre l’amistat. I la història
d’unes dones en crisi per l’edat però
també pel context de la societat. Mi-
ró s’allarga una mica al principi per
recrear l’enigma del mutisme de
l’arquitecta i això li pesa a la funció,
però una vegada desvelada la qües-
tió aquella s’enlaira fins al pinyol fi-
nal que arrenca el merescut aplau-
diment del públic. No cal dir que les
quatre actrius estan perfectes. Bo-
na feina de Miró com a director cui-
dant el ritme en una funció molt ben
il·luminada. e

Crítica

MEMÒRIA HISTÒRICA

Els crims franquistes s’han
de jutjar, insisteix l’ONU

L’ONU no es rendeix. Ahir va tor-
nar a demanar al govern espanyol
que anul·li la llei d’amnistia, canviï
el Valle de los Caídos i escolti les
víctimes del franquisme. Al setem-
bre en presentarà un informe.

Les Nacions Unides han demanat
reiteradamental’estatespanyolcan-
viar la política de memòria històrica.
Elgovernilajustíciaespanyolanotan
sols s’hi han negat, sinó que s’han re-
afirmat en la seva voluntat de girar
full. El representant de les Nacions
Unides es va mostrar especialment
preocupat per la decisió de la Fiscalia
del’AudiènciaNacionaldedenegarla
sol·licitud d’extradició a l’Argentina
de l’expolicia José Antonio González
Pacheco, àlies Billy el Niño. Està acu-
sat de tortures. Moltes de les seves
víctimes encara recorden “les pallis-
ses” que dirigia des de la primera
planta de la direcció general de Segu-
retat de Madrid.

De Greiff va insistir en la necessi-
tat “urgent” que l’Estat reconegui les
víctimes del franquisme. “És espe-
cialment sorprenent observar que
no s’hagi fet més a favor de les vícti-
mes”, va dir. A Espanya hi ha docu-
mentades més de dues mil fosses co-
munes i es calcula que hi ha enterra-
des unes 45.000 persones. Trobar-
les i identificar-les, segons el
representant de les Nacions Unides,
està per sobre de qualsevol conside-

ració política. “No són assumptes
de política partidista ni de redimir
programes polítics particulars, si-
nó de principis i drets generals
que ens afecten a tots”, va remar-
car. De Greiff va confessar que en
20 anys d’experiència mai havia
vist tanta distància entre les víc-
times i les institucions. Va ser
molt crític amb el fet que l’Estat
hagi deixat en mans de les famíli-
es localitzar les fosses: “El model
de privatització de les exhumaci-
ons facilita la indiferència de les
institucions de l’Estat”.

El Valle de los Caídos
De Greiff, en la seva visita a Espa-
nya, va voler també veure el Valle
de los Caídos. El monument que
Franco va fer aixecar perquè nin-
gú oblidés la victòria del seu exèr-
citnopotcontinuarigual.“Avuino
hiharesenaquestllocquepropor-
cioni algun tipus d’informació o
senyalitzaciósobrelamaneracom
va ser construït [el van fer presos
enrègimd’esclavitud,moltshivan
deixar la pell] ni sobre les condici-
onsenquèmoltsdelscossosquehi
haenterratshivansertraslladats”,
va destacar De Grieff.

La llista de preocupacions de
l’organisme internacional és llar-
ga. L’última: la proposició de llei
del PP sobre la justícia universal
que limitarà significativament
l’aplicació d’aquest principi als
tribunals espanyols. Al setembre,
De Greiff presentarà el seu infor-
me de recomanacions.e

SÍLVIA MARIMON

BARCELONA. El govern i la justícia
espanyola, en matèria de memòria
històrica, tenen molts deures per fer.
El relator especial per a la promoció
de la veritat, la justícia, la reparació i
les garanties de no repetició de les
Nacions Unides, Pablo de Greiff, ahir
hi va insistir: els crims franquistes
s’han de jutjar. El relator va demanar
al govern espanyol que deixi sense
efectelalleid’amnistiadel1977.L’or-
ganismeinternacionalconsideraque
aquesta llei, nascuda a la Transició i
que no permet investigar els crims
franquistes,norespectaeldretinter-
nacional.Lapolíticadel’oblit,segons
De Greiff, no és vàlida. “La llei ha aca-
batcomplintlesfuncionsd’unalleide
puntfinalperquès’hautilitzatperar-
xivar pràcticament la totalitat dels
casos que arriben als jutges”, va dir.

Desenterrament de restes mortals de veïns de Torquemada (Palència) afusellats l’octubre del 1936. EFE

S’insta Espanya a anul·lar la llei d’amnistia del 1977

Preocupació
L’ONU no
entén la
negativa
de la justícia
a extradir
torturadors


