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St. Vincent, una 
heroïna sortida 

d’una capsa  
de música 

MÚSICA

St. Vincent SALA APOLO DDIMARTS 25 

Annie Clark, nom real de 
St. Vincent, es mou com 
un autòmat fins i tot 
quan s’acosta al lateral 
de l’escenari perquè un 

tècnic li col·loqui una guitarra al 
coll. De vegades sembla una actriu 
de kabuki, de vegades una nina de 
porcellana que s’ha escapat de la se-
va capsa de música, però quan ataca 
les cordes, es converteix en una gui-
tar hero ferotge, amb un estil que fa 
saltar pels aires els clixés associats 
a l’instrument per culpa del rock 
més ranci, fàl·lic i autoindulgent.  

La d’Oklahoma –novaiorquesa 
d’adopció– no només recupera la 
feminitat de l’instrument, sinó que 
el reivindica com una eina amb la 
qual encara és possible innovar. Els 
sons que n’extreu, de sintetitzador 
fortament saturat, contrasten amb 
les melodies pop de les seves can-
çons: clàssiques en el fons i moder-
nes en la forma.  

Reviure l’enamorament 
Tot això no era cap sorpresa per als 
assistents. Clark ja havia enamorat 
el públic català amb les cançons del 
seu magnífic quart disc en solitari St. 
Vincent (2014) a l’últim Primavera 
Sound –el 2013 havia visitat L’Audi-
tori amb David Byrne– i tothom co-
neixia els trucs i les coreografies 
d’una posada en escena molt perso-
nal. Sense el factor sorpresa, doncs, 
del que es tractava dimarts era de re-
viure l’experiència. Durant una ho-
ra i mitja, els seguidors de St. Vin-
cent es van reafirmar en la idea que 
eren davant d’una artista molt espe-
cial, que no només combina rock, 
pop i electrònica d’una manera nova 
i tremendament personal, sinó que 
posseeix un rar carisma i un peculi-
ar domini de l’escena. A més, els que 
no n’havien sentit a parlar van poder 
descobrir la jove Núria Graham, que 
va fer de telonera.e 
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Un monument per no oblidar 
la presó de dones de les Corts

de l’Observatori Europeu de Me-
mòries de la Fundació Solida-
ritat de la Universitat de Bar-
celona (UB). Guixé vol rei-
vindicar-ne la memòria. 

Des del 2007 l’Observa-
tori, el Centre de Recerca 
Polis de la UB i l’Associa-
ció per la Cultura i la Me-
mòria de Catalunya (AC-
ME) batallen per fer més vi-
sible la Presó de Dones de les 
Corts, oculta durant prop de 
60 anys. Els dos últims anys han 
treballat amb entitats locals i veï-
nals perquè al lloc on hi havia la pre-
só es creï un monument. Dimarts 
van mostrar al públic cinc monòlits 
amb set propostes artístiques 
d’alumnes del màster de disseny ur-
bà de la UB. En paral·lel, s’han cele-
brat unes jornades internacionals 
per debatre sobre com amb l’art es 
pot reivindicar la memòria col·lecti-
va i dignificar les víctimes. A les jor-

nades hi han assistit artistes d’ar-
reu del món, historiadors i fami-
liars d’ex-preses.  

A les cel·les de la presó de les 
Corts, durant els primers anys 
del franquisme, les condicions 
eren infrahumanes. Entre el 29 
de gener del 1939 i el 6 d’octubre 
d’aquell mateix any, en un edifi-
ci concebut per allotjar unes 150 
persones, hi van ingressar 3.267 
dones. Sovint hi van tancar diver-
ses generacions d’una mateixa 
família. El 1939 va ser empreso-
nada amb la seva mare i la seva 
àvia, de 87 anys, la Trinidad Ga-
llego. “Volien desfer les cases de 
tots aquells que havien pensat di-
ferent. Per això, a la presó, hi ha-
via famílies senceres”, explicava 
Gallego. Entre les empresonades 
hi havia telefonistes, empleades 
de ferrocarrils, funcionàries, in-
fermeres, locutores, fotògrafes, 
metges...  

Afusellada per ser infermera 
El projecte que vol rescatar de 
l’oblit la presó de les Corts també 
ha impulsat la web www.presode-
lescorts.org. Entre altres coses 
recull el testimoni de les recluses, 

documents de la presó i detalls 
dels consells de guerra que 

van acabar amb la vida 
d’onze dones.  

És el cas de Clara 
Claramunt, a qui van 
matar el 2 de març del 
1939, al Camp de la 
Bota, perquè era una 
perillosíssima “Gran 
propagandista de las 

ideas rojo-separatistas. 
Militante de la Esquerra 

y de Estat Català. Autora 
de infinidad de denuncias a 

personas de derecha. [...] Perso-
na peligrosísima y nefasta para el 
G.M.N. [Glorioso Movimiento 
Nacional]”, deia el consell de 
guerra. Una altra afusellada va 
ser la infermera Eugenia Gonzá-
lez. El seu delicte: ser infermera 
de la rereguarda. Una de les úni-
ques proves, el fosc testimoni 
d’una monja que assegurava que 
havia treballat amb ella.e

Només una placa a El Corte Inglés recorda el presidi 

MEMÒRIA HISTÒRICA 

Entre el 1939 i el 1955, a l’avinguda 
de la Diagonal, on ara hi ha El Cor-
te Inglés de les Corts, van ser em-
presonades més de 5.000 dones, al-
gunes amb els seus fills. Onze preses 
polítiques van ser afusellades i cen-
tenars van ser explotades treballant 
en benefici de l’orde religiós que re-
gia la institució penitenciària, les 
Filles de la Caritat. Però l’espai on 
àvies, mares i fills van patir la re-
pressió franquista és avui pràctica-
ment invisible. Només una placa, 
instal·lada el 2009 a la paret del cen-
tre comercial, recorda que allà hi va 
haver una presó. “No fa, però, cap 
referència ni a la repressió ni a la 
dictadura, ni diu res de les dones 
que van ser executades. És una pla-
ca asèptica i ahistòrica”, assegura 
l’historiador Jordi Guixé, director 
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El dietari ‘Sala de miralls’, de Feliu Formosa, al TNC
de brevetat, a més de textos d’al-
tres obres. “Formosa hi mira la 
seva ànima amb paraula de poeta 
i intenta veure, a través dels mi-
ralls, què és la construcció de la 
seva pròpia família”, explicava 
Xavier Albertí.  

Arribas també considera Sala 
de miralls “una reflexió extraor-
dinària sobre la cultura, amb la 
mirada clavada obsessivament en 
les portes d’aquell mirall que no 
sempre reflecteix allò que s’hi 
voldria veure”. Defineix Formosa 
com “un dels representants de la 
generació que va saber organitzar 
la verema cultural de la Catalunya 
democràtica”. “Avui la lucidesa 
de la seva mirada és reveladora, 
fins i tot incòmoda”, conclou.e

Oriol Genís a Sala de miralls, en què comparteix 
escena amb Mònica Almirall i Marta Ossó. ACN

ARTS ESCÈNIQUES 

El vuitantè aniversari de Feliu For-
mosa regala l’ocasió per “rellegir es-
cènicament els esglaons finals de la 
trajectòria d’aquest gran poeta, tra-
ductor, actor, director i home de te-
atre català”, afirmen des del Teatre 
Nacional. De demà a diumenge el 
seu univers es convertirà en teatre i 
dansa a l’obra  Sala de miralls. L’es-
pectacle, amb dramatúrgia d’Este-
ve Miralles i Albert Arribas i dirigit 
per aquest últim a la Sala Petita, 
parteix d’una part de la seva pro-
ducció menys coneguda, el dietari 
Sala de miralls, i el que consideren 
el seu germà poètic, el recull Centre 
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01. Una imatge 
de la presó de 
dones de les 
Corts en temps 
de Franco.  
02. Els monòlits 
que mostren els 
projectes. 
UNIVERSITAT DE 

BARCELONA


