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CRÍT ICA DE TEATRE

Messiànicaparricida

Yomatéamihija

Intèrpret:TeresaVallicrosa
Direcció:PepMolina
Llocidata:SalaMuntaner (25/
III/2015)

JOAN-ANTON BENACH

La simplicitat col∙loquial i unmini
malismeescenogràfic radical solen
ser aliats excel∙lents del teatre do
cument, un gènere que demana,
per damunt de tot, una sistemàtica
claredat expositiva. Ni més ni
menysquelaclaredat, l’objectivitat
i la concreció de la crònica perio
dística.I l’actoridirectorPepMoli
na ho ha tingut ben en compte a

l’hora demuntarYomaté ami hija,
l’esborronadora confessió d’Auro
raRodríguezCarballeiraqueel9de
juny de 1933, a Madrid, va assassi
nar la seva filla Hildegart de disset
anys.Mentre lanoiadormia, lama
re li vadispararquatre tretsal cap.
L’episodi que al seudia va sacse

jar l’opinió pública del país, es va
rememorar denou el 1977 arrande
la pel∙lícula Mi hija Hildegart que
va rodar FernandoFernánGómez.
El muntatge teatral de PepMolina
estrenat a la Sala Muntaner, s’ha
fet, però, a partir del text de Car
men Domingo (Barcelona, 1970),
escriptora llicenciada en Filologia
Hispànica iespecialitzadaenqües
tionsrelativesa l’emancipacióde la
dona durant la Segona República

espanyola. Amb el suport de diver
ses hemeroteques i de testimonis
científics–psiquiàtrics i clínics–de
la màxima solvència, l’obra de Do
mingoés la il∙lustracióestremidora
del feminisme exacerbat d’una do
na, víctima d’una obsessió mes
siànica, òbviament malaltissa. Au
rora Rodríguez, en efecte, va en
gendrar la filla amb el propòsit de
programarla per tal que esdevin
gués la màxima autoritat en euge
nèsia i poder alliberar així la po
blació femenina del país de la seva
funció purament reproductora i
degradada.
Hildegartpersort–iperdissort–

havianascutambuna intel∙ligència
privilegiada.Alsdisset anys ja s’ha
via llicenciat en Periodisme, tenia
llibres publicats sobre l’educació
sexual de la dona i fins i tot sembla
que s’havia cartejat amb Sigmund
Freud. Hi ha també indicis que es
tava enamorada, circumstància

que posaria fi a la tolerància de la
mare, violentada per l’excessiva
autonomia de la filla, la qual volia
sotmesa al programa suposada
ment perfeccionista que havia dis
senyatperaella.

L’obra teatral és, doncs, l’expli
cació minuciosa que la parricida
adreça a un periodista, l’única per
sona amb la qual va voler parlar,
pocsdiesdesprésd’haverestatem
presonada. El relat d’Aurora, des
del locutori de la presó, és el nucli
de la peça, una narració excepcio

nal i, alhora, un repte formidable
per l’actriu Teresa Vallicrosa que
enfaunainterpretaciómemorable:
severa i emotiva, autoritària i il∙lu
minada, ambtotdematisos sotaels
quals el personatge amaga, crec,
qualsevol signe de malaltia mental
(tot i que molts anys després, el
1956,Auroramoririareclosaenuna
clínicaespecialitzadaentranstorns
psíquics).A l’actuaciómagníficade
Vallicrosa, l’autorava tenir l’encert
d’afegir uns breus contrapunts de
Hildegart, l’assassinada,acàrrecde
la joveNeusPàmies, encaraestudi
ant però amb unes bones maneres
professionals. Excel∙lents les inter
vencions del periodista Jordi Llor
della. L’eficaç i sòbria direcció de
Molinahacomptatambl’ajudantia
de Mònica Lòpez i amb el disseny
de llums que signa Mario Gas per
crear un joc de claredats i penom
bresque subratlla la terrible i apas
sionanthistòria.

Un repte formidable
per a l’actriu Teresa
Vallicrosa, que en fa
una interpretació
memorable

‘Malip (Monument a les Il∙lusions Perdudes)’ ja llueix a la confluència entre la Diagonal i la rambla del Poblenou

Batllori i les il∙lusions irrenunciables
TERESA SESÉ
Barcelona

E
s diu Malip, és un
monument a les il∙lu
sions perdudes i al
seu cor de granit hi
porta impresa una

reivindicació d’aquestes altres
il∙lusions a les quals no estemdis
posats a renunciar. Però la de
Malip és, sobretot, una història
d’amistat i complicitats. Prova
d’això és que ahir, entorn de la
seva inauguració a la confluència
de DiagonalBolíviarambla del
Poblenou, es van reunir un nino
taire, un pallasso i un alcalde. To
ni Batllori, autor i ànima del pro
jecte, Tortell Poltrona –l’escultu
ra ha nascut amb un donatiu sota
el braç per a la seva ONG Pallas
sos Sense Fronteres¬, i Xavier
Trias, feliç d’incorporar unanova
obra artística el paisatge urbà de
Barcelona. I amb ells desenes
d’amics i amigues (els seus noms
apareixien gravats en la lona que
cobria moments abans l’escultu
ra, de QuimMonzó aMàrius Ca
rol, passant per Joaquim Forn,
Sergi Loughney, Jaume Lanaspa,
Jaume Gurt, Lluís Cera, Gemma
Sardà i Pere Led), gràcies a les
aportacions del qual Malip ja és
una rotunda realitat que s’alça a
cinc metres de terra.
Toni Batllori, creador de la tira

humorística Ninots, que cada dia
burxa l’actualitat política des de
les pàgines de La Vanguardia, és
un artista ambuna amplitudd’in
teressos i camps de treball que
depassen l’àmbit de la tinta i el
paper.Malip, de fet, no és la seva
primera escultura pública, però
sí la més ambiciosa i segurament
també la que haurà resultat més
gratificant. Va néixer com idea fa
tres anys, a la festa d’aniversari
del seu amic i company Magí
Camps. De tornada a casa, va
pensar que seria una bona idea
fer un homenatge als amics, els
mateixos que després, ves per on,
es convertirien en entusiastes
micromecenesperquèpogués re
alitzar el seu somni. El títol,
aquest Monument a les Il∙lusions
Perdudes que ressona a la no

vel∙la de Balzac, té a veure amb la
seva manera d’entendre l’art a
l’espai públic. “No volia una obra
triomfalista”, confessava ahir du
rant la inauguració. “I per això
l’escultura fa referència a aques
tes il∙lusions que anem deixant
pel camí” i també “a aquestes al
tres de noves que van sorgint i a
les quals no podem ni estem dis
posats a renunciar”.
L’escultura, realitzada en gra

nit d’una peça, pren la forma

d’una branqueta seca de pi bon
sai posat en vertical i ampliada
fins a 25 vegades, amb dos brots
finals que evoquen aquesta espe
rança que, malgrat tot, sempre
torna a ressorgir. Batllori l’ha tre
ballat amb l’ajuda de Lluís Cera,
buscant l’harmonia d’una línea
corba que sembla que no té. El
seu treball de picar pedra
(30.000 euros) l’ha donat a Pa
llassos Sense Fronteres. “Ells, al
cap i a la fi, es dediquen a això, a
repartir il∙lusions”, argumenta.
Explica Batllori que mentre

plantaven l’escultura algun veí li
va retreure que, tal com està el
panorama, es gastessin els diners
en una escultura. Però l’art, opi
na, forma part d’aquestes coses a
què no es pot renunciar. En la
seva aventura, a més de la seva
extensa xarxa d’amics (cadascun
rebrà una rèplica en bronze), ha
comptat amb la complicitat
d’institucions com la Fundació
Vila Casas, que va adquirir lama
queta en fusta, i l’Ajuntament de
Barcelona, que ha cedit l’espai i
s’ha fet càrrec del muntatge, i sis
empreses, que sumen en total
70.000 euros: Obra Social La
Caixa, Fundació Abertis, Endesa,
Aigües deBarcelona,GasNatural
Fenosa i Fundació Banc de
Sabadell.!

JORDI ROVIRALTA

Toni Batllori ahir durant la inauguració de la seva escultura,Malip

L’escultura ha estat
possible gràcies a una
xarxa de complicitats
entre amics i
empreses privades


