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Espoli o
subsistència

L’APUNT més que tots els tresors del món. Això no obstant, no
treu que el govern republicà, que va actuar forçat per
un alçament provocat per aquells que atemptaven
contra la legalitat, hauria hagut d’actuar d’una altra
manera. Hi ha punts foscos que el llibre de Francisco
Gracia Alonso i Glòria Munilla tracta d’aclarir. El pa-
trimoni és també la vida d’un poble.Jaume Vidal

Hi pot haver qui justifiqui l’actuació del govern de la Re-
pública espanyola quan va carregar el vaixell ‘Vita’ d’ob-
jectes artístics del patrimoni de l’Estat. Sobre el paper,
la intenció era fer-ne ús per a la subsistència derivada
de l’exili. Algunes peces van ser foses i es va perdre un
llegat que mai més podria ser recuperat. A la guerra,
evitar una sola mort, un sol nen orfe, un sol presoner val

gestió que l’estudi de Gra-
cia i Munilla prova que va
ser “opaca i classista”. “Els
grans beneficiaris van ser
el nucli dur dels responsa-
bles de la JARE [la Junta
de Auxilio a los Republica-
nos Españoles], polítics i
familiars de figures pre-
eminents de l’estructura
republicana. Molts exiliats
sense padrins que van de-
manar ajudes bàsiques no
van rebre absolutament
res”. I no precisament per
escassetat de fons. Els di-
ners que s’havien obtingut
amb l’art del Vita no es van
esgotar del tot fins a la
Transició; l’última part es
va destinar a finançar la
campanya electoral del
1977 del PSOE Històric.

El govern mexicà, pre-
sidit per Lázaro Cárdenas,
també hi va sortir gua-

nyant. La fràgil situació de
l’economia mexicana va
afavorir tot de pactes obs-
curs amb Prieto. La imat-
ge entranyable que sem-
pre s’ha tingut del país
americà per la bona acolli-
da als exiliats queda força
esquitxada d’interessos
econòmics en la publica-
ció. Una història comple-

xa. I un llibre polèmic que
algunes editorials de re-
nom –una de Barcelona i
una de Madrid– no han
volgut publicar. “Per por”,
diuen els seus autors. La
Universitat de Barcelona
sí que ha tingut valentia, i
cap prejudici.

Avui el Vita reposa al
port de Nàpols reconvertit
en iot d’alt nivell. El seu
passat queda lluny. Un
passat vinculat a la Guerra
Civil espanyola i a altres
conflictes, com ara la Se-
gona Guerra Mundial i la
primera guerra arabois-
raeliana. També té una
història amb els supervi-
vents dels camps nazis, als
quals va transportar de
França a Palestina. Avui el
Vita es diu Santa Maria
del Mare i està a la venda
per una milionada. ■

la guerra

Francisco Gracia:
“Molts exiliats 
sense padrins
que van demanar
ajudes bàsiques
no van rebre res”

Al 2007, Mario Gas va es-
trenar Homebody/Kabul
al Teatro Español, amb
Vicky Peña interpretant el
monòleg d’una bibliotecà-
ria de Kabul que és resca-
tada i traslladada a Lon-
dres per uns anglesos. La
producció va fer una breu
estada el 2008 al Teatre
Romea després de passar
pel Teatre Fortuny de
Reus. Ara, set anys des-
prés, Peña ha traduït al ca-
talà, de l’anglès, aquell mo-
nòleg pensant en la neces-
sitat de poder fer una tem-
porada més àmplia a Bar-
celona i treballar una gira
per Catalunya. Estrenat
ahir, es podrà veure fins al
20 d’abril a l’Espai Lliure.
Una història que vol com-
moure però que és decisió
del públic de rebel·lar-se a
la comoditat d’avui, insi-
nuen Gas i Peña.

El pensament interior

de la dona és imparable. 
Ella és orgullosa de la seva
cultura, que comprova
que ha estat arraconada
entre els talibans i també
l’Occident. Ella es revela
com una mare intel·ligent,
compromesa i que es vol
fer responsable del futur

de la seva filla. Peña torna-
rà a l’Espai Lliure, on el
2007 ja va representar
una peça que també clama
contra la poca responsabi-
litat del Primer Món:
Après moi, le deluge, de
Lluïsa Cunillé. Tant l’auto-
ra de Badalona com l’incò-
mode Kushner senten la
necessitat de remarcar la
responsabilitat del Primer
respecte al Tercer Món.

L’obra de Kushner, es-
crita abans de l’11-S, és un
díptic que, segons defensa
el director, cada peça té en-
titat per si mateixa. Ara la
recuperen en català, pen-
sant que podran fer-la gi-
rar per Catalunya. Ho ha-
guessin pogut fer en cas-
tellà però els va semblar
que seria una demostra-
ció de mandra i que, si la
producció era catalana, el
més lògic seria fer-ho en
català. Si més tard es pre-
senta una possible gira en
castellà, la traduirien per
dur-la a l’Estat. ■

Vicky Peña tradueix ‘A casa (Kabul)’ un
monòleg que revisita a l’Espai Lliure

Remoure per
reaccionar
J. Bordes
BARCELONA

L’actriu Vicky Peña, en la presentació de ‘Homebody/Kabul’ que es va presentar en versió
castellana al Romea, el 2008 ■ ANDREU PUIG
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La data

25.04.10
Vicky Peña va acomiadar
l’Espai Lliure. Havia estat uns
dies fent la versió castellana
d’‘Après moi...’.

El monòleg fa
una estada a
l’Espai Lliure
i aspira a
completar una
gira catalana


