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El clamde les heroïnes

Noméssóndones

Autora:CarmenDomingo
Direcció:CarmePortaceli
Llocidata:TNC.SalaPetita.Finsal
8denovembre

JOAN-ANTON BENACH

Ens faltava aquesta denúncia, ens
faltava aquest crit. Feia falta posar
damunt l’escenari la brutalitat re
pugnant que la repressió del fran
quisme victoriós exercí contra les
lluitadores per la democràcia: do
nescompromesesper lacausadela
llibertat i la igualtat o heroïnes si
lentsquevanserelsuportessencial
demarits i fills, de pares i germans
del bàndol republicà durant la
Guerra Civil. L’altra nit, quan
s’apagà l’últimsodeNomés sóndo-
nes, l’obradeCarmenDomingo,es
trenada a la Sala Petita del Nacio
nal, tots el espectadors s’alçaren
dels seients empesos pel ressort
poderós d’una mala consciència
agraïda. I és que al marge d’unes
lectures feministes ben documen
tades, es necessitava el reconeixe
ment col∙lectiu d’un combat
menystingut,notansolsper l’abas
segadora masculinitat que presi
deix el relat de tota mena de con

flictes bèl∙lics, sinó també per l’es
cassa valoració que han merescut
lesgestesdelesdonesenunasocie
tathistòricamentendarreridaifor
tament masclista. Una insignifi
cança que els feixistes convertiren
enodi imenyspreu.
Només són dones és un especta

cle que Carme Portaceli ha dirigit
amb passió i amb una decidida vo
luntat innovadora.A lavehiculació
interpretativa del text per part de
MíriamIscla, ladirectorahihaafe
git ladansa iunacoreografiadeSol
Picó i la música commovedora de
Maika Makovski, amb piano, gui
tarra i veu, tot exquisit. És evident
que el text de Carmen Domingo,
d’una gran força descriptiva i un
impetuós alè poètic, hauria nodrit
amb prou eficàcia un monòleg de
Míriam Iscla en solitari. L’actriu,
recordo, ha estat una de les cinc
professionals que han inaugurat la
temporada 20152016 en diversos
locals de Barcelona A més, ella in
terpretà al Lliure de Gràcia el text
de StefanoMassini titulatDona no
reeducable.Aningúnopotsorpren
dre que la indignació i el dolor, la
desesperança i la ira... brollin amb
emoció iconvicciódelgest,delros
tre i laparaulad’unpersonatgeque
sesentidentificatamblesdonesul
tratjades per la barbàrie feixista
dels vencedors de 1939, represen

tadespels cinccasosdepresoneres
afusellades –entre elles la muller
de Ramón J. Sender– que s’entre
creuenenelrelatdel’autora.Penso
que el treball deMíriamIsclamar
caunpunt singularmentdestacat a
la carrera de l’actriu, amb una for
midable aportació caleidoscòpica
de registres, alguns d’ells literal
ment excepcionals, com unes cris
pacions grotowskianes cenyides
alscasosicàstigsespecialmentodi
ososqueesdescriuen.
L’obra ens recorda que el fran

quisme naixent no es limità a una
repressió sanguinària per una dè
ria depuradora o purament venja
tiva. La fatxendaria triomfant de la
milícia, majoritàriament inculta,
s’acarnissà amb les combatents re
publicanes,iamésamésdelescon
demnes individuals, anul∙là imme
diatament i radical les conquestes
socials, polítiques i igualitàries –el
divorci o el dret de vot, per exem
ple–queaquellesvanaconseguir.
La direcció de Portaceli suma,

als encerts del bon ritme i d’una
gran sobrietat escènica –a la qual
contribueix el dissenyde l’espai de
Paco Azorín–, l’excel∙lent integra
ció de tots els elements espectacu
lars. Cal aplaudir, sobretot, els du
ets singulars que poden oferir Mí
riamIscla i SolPicó, enaltres casos
massaalienes l’unade l’altra.!

Unasoledat tragicòmica

Dinamo
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Habitual del festival Temporada
Alta, l’argentíClaudioTolcachir i la
seva companyia Timbre 4 s’han
presentat al teatre de Salt amb Di-
namo, que arriba al festival gironí
després de viatjar per alguns im
portants certàmens europeus cap
tivats pels nous llenguatges del seu
fundador, que sorprengué els es
pectadors de Catalunya amb La
omisión de la familia Coleman. La
impressiómésestesa ésque, d’ales
horesençà,lacapacitatdesuggestió
del grup ha tendit a afeblirse, co
mençant per El viento en un violín
del 2010, força estimable encara, i
s’ha accentuat amb Emilia (2014),
per bé que certa culpa del desencís
podia atribuirse en aquest cas a la
interpretació per part d’actors es
panyols, poc o gens avesats a l’estil
del creador.
Una anàlisi precipitada de Dina-

mo probablement condemnaria
l’espectacle a la línia declinant que
dic, si no fos perquè Claudio Tol
cachir ha volgut compartir la dra
matúrgia i direcció amb dos col∙la
boradors: Melisa Hermida i Lau
taro Perotti. Es tracta, doncs, d’un
muntatge col∙lectiu que respon, a
més,auntreballd’improvisacióque
les seves tres actrius han dut a
terme al llarg d’un any. I Daniela
Pal,MartaLubos iPaulaRasenberg
l’han desenvolupat a partir d’una
idea central que uneix tots els
personatges.Emrefereixoalapatè

tica instal∙lació de cadascuna de les
dones a un sentiment de soledat
insubornable que les ha menat a
viure les seves dèries en un aïlla

ment radical.
Vet aquí un obstacle especial

ment tràgic, atès que el trio prota
gonistahadeconviure enunacara
vana miserable que obliga a grans
estretors quotidianes. Gonzalo
Córdoba Estévez és l’escenògraf
que ha dissenyat l’habitacle –que
l’espectadorpotveureseccionatpel
mig, amb les estances mínimes i
l’amuntegament d’estris més o
menysinútilsalavista–,unelement

primordial de l’espectacle, un cau
allunyat del món, convertit en re
ducte de solitàries extraviades,
aferrades a un passat que no volen
oblidar. LaMarta és una vella can
tant de rock, presonera d’uns re
cords que la sotmeten a una mena
d’autismeentossudit,mentrequela
Paula actua com una intrusa, una
estrangera que s’oculta per tots els
amagatalls de l’engavanyat habitat
ge.Detantincomunicarse, lesdues
hanvistcomescorrompienelsseus
llenguatges, convertits en un gar
buix de sons inextricables. L’arri
bada de Daniela, obsedida pel ten
nis,elsalteralaconvivènciai,sobre
tot, subratlla, per contrast, el
dramatisme del regne de la soledat
que han bastit Tolcachir i els seus
col∙laboradors.Elsvintprimersmi
nuts deDinamo preveuen el triomf
del tedi i d’una atmosfera amateur
decebedora.Peròtotseguitl’obraes
redreça i l’espectador acaba assis
tintaunajoguinatragicòmicad’una
qualitathumana impressionant .!

L’obra es redreça i
l’espectador acaba
assistint a una joguina
tragicòmica d’enorme
qualitat humana
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Una imatge deDinamo, de Claudio Tolcachir


