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Opinión
EDITORIAL bloc de notes

Desafío

L
o extraño es que cause extrañeza. No puede haber 
lugar para la sorpresa cuando los partidos ya advir
tieron de su hoja de ruta antes incluso de las elec
ciones del 27 S. El proceso sigue inexorable y no ha
brá vuelta atrás. Ahora es tarde ya para cualquier intento de 

diálogo, en contra de lo que apuntaba ayer el líder del PSOE, 
Pedro Sánchez. La propuesta de resolución que marcará el 
inicio de la denominada "desconexión democrática" se 
aprobará en el Parlament con la mayoría que forman Junts 
Pel Sí y la CUP.
La cuestión está entonces en dónde se situará el límite. Es 
decir, si uno dice sí y el otro dice no y ya es imposible un lu
gar de encuentro, sólo queda espacio para el conflicto. El 
nivel del conflicto llegará hasta donde la parte que tiene la 
fuerza permita que llegue la que no tiene tanta. Huelga la 
identificación. La suspensión de la autonomía, algo que se 
nos antojaba absolutamente imposible hace sólo unos me
ses, es ahora no sólo posible, sino también probable. Lo que 
ocurrirá después es impredecible, política y también social
mente. Ni una parte ni la otra pueden renunciar ya a sus

postulados, máxime teniendo en cuenta que viene una cam
paña electoral en la que la posición con respecto a Catalun
ya, especialmente del gobierno y el partido que lo susten
ta, puede ser esencial.
Pero tampoco hay que perder de vista las relaciones inter
nas del frente soberanista. La CUP, que tiene la llave de la 
gobernabilidad y del proceso, está jugando bien sus cartas. 
Evita una imagen de comunión, manteniendo una cierta 
distancia y marcando perfil, estrategia que le ha dado tan 
buen resultado en los últimos años. Y además marca el tem
po y buena parte del fondo de la negociación. El círculo se 
va cerrando en torno a Convergència Democrática y hay 
prisa por aprovechar la inercia y dar un nuevo y definitivo 
impulso al "procés” evitando nuevas elecciones.
La CUP controla el proceso hasta el punto de que ya nadie 
apuesta abiertamente por Artur Mas como próximo Presi
dent de la Generalitat. De hecho cuando la coalición Junts 
Pel Sí daba sus primeros pasos, ni Romeva ni Junqueras se 
manifestaban incondicionalmente en favor de la presiden
cia de Mas; luego sí. Ahora, la frase de que nadie es impres
cindible se ha convertido en habitual, abonada por las in
vestigaciones sobre el 3 % o los registros en la casa de la fa
milia Pujol, casualmente coincidentes con el momento de 
mayor efervescencia política en torno al soberanismo.

“Només són dones”
JOSÉ ANTONIO 
AGUADO

ES dones han estat maltracta
des pels historiadors quan ex
pliquen el passat, relegades a un 
pla de pur fons d'una fotografia 

possible. La vida de les dones al llarg de les di
ferents èpoques s’ha escrit sota el signe de 
moltes vicissituds i angoixes, i ha desembo
cat la major part de les vegades en l'anonimat 
o en el més trist oblit.

"Només són dones", de Carmen Domingo, 
s'està representant al Teatre Nacional de Ca
talunya i parla d'aquestes dones oblidades per 
la Història. A l'obra, l'espectador descobreix 
aquelles dones que durant la Guerra Civil Van 
patir. Carmen Domingo reivindica la memò
ria històrica i posa cara a cinc dones la reali
tat de les quals ha estat silenciada.

EI públic descobrirà les seves vides mode
lades per uns fets històrics que abandonen 
l'abstracció del paper per esdevenir persones 
de carn i ossos en la veu de Miriam Iscla, vis
tes amb la lupa d’una altra dona, Carmen Do
mingo, que descriu totes les grandeses i mi
sèries dels qui s'han enfrontat a l’horror. He
roïnes que van treballar a la resistència amb 
força davant la barbàrie feixista.

Aquests cinc monòlegs compten amb la di

recció de Carme Portaceli que persegueix una 
lògica humanitària: donar a conèixer uns fets 
perquè no es tomin a repetir perquè la Histò
ria amb majúscules es toma a repetir quan els 
pobles l'obliden.

Tres de les cinc dones estan empresonades: 
una dona política conscient que la ideologia

“Només 
són dones”, 
de Carmen 
Domingo, s’està 
representant al 
Teatre Nacional 
de Catalunya

és una amenaça per a la seva vida, una milici
ana de 17 anys i una catòlica. Les altres dues 
dones viuen el present: una iaia enviada a Rús
sia quan era petita i la néta de l’àvia que va ser 
enterrada en una fossa comuna. Miriam Iscla 
canvia de registre i realitza un treball reflexiu, 
evocador i emocionant i no defrauda els que 
la seguim fa temps ni els que per primera ve
gada s'enfronten a aquesta actriu versàtü.

A l’escenari, a Miriam Iscla l'acompanya Sol 
Picó que com una bessona siamesa de la pa
raula de Miriam Iscla posa en el seu cos el sen
tit i la sensibilitat d'aquestes dones en una 
dansa contemporània absorbent. La música 
en directe de l'espectacle correspon a una al
tra dona, Maika Makovski, que a través de les 
seves versions de les cançons i la seva música 
ens fa reviure les bombes, el sofriment, les pre
gàries, una música que es converteix en la ban
da sonora d’una sèrie de fotografies i emoci
ons.

Espectacles com aquest haurien de ser bà
sics per explicar el nostre passat. Música, dan
sa, imatges i paraula fan un espectacle com
plet i la directora ha estat la que ens ha posat 
les cançons com “El pont dels francesos” en 
imatges, en paraula i en moviment Una direc
tora que té una visió de l'espectacle total, que 
juga amb l’emoció, la realitat i el compromís 
polític i social. Així crea un teatre de recupe
ració de la memòria històrica des de l’energia 
que donen la creativitat i el talent.

Reset

JOAN
ROVIRA

H
I ha dies, setmanes, 
mesos, que no sé què 
penso. Alguns dies. ja 
posats a somiar trui

tes, m'agradaria una Espanya on la 
Constitució del 78 no fos anticons
titucional. Problema? Que no exis
teix. Altres dies penso que una Ca
talunya independent seria una 
gran oportunitat per reiniciar-ho 
tot, però això de partir de zero és 
una de les majors bestieses que ha 
fet (i repetit) la humanitat: les co
ses es canvien de mica en mica. si 
vols millorar, i, si vols acabar mala
ment. planteja’t escombrar-ho tot 
i construir el paradís. Inevitable
ment, acaba fatal. Una Catalunya 
sense els Pujols, sense la política 
catalana, gairebé sencera, sense 
aquest sistemàtic saqueig del país? 
Sona bé, clar. però demà mateix no 
és possible. 1 què fem? Ah. sí. que 
ara hem entrat en la fase de des
connexió, per decisió d’una majo
ria parlamentària que no ha mesu
rat bé la majoria social... Descon
nexió mental? Sens dubte: ja estem 
desconnectant fins i tot de la Cata
lunya pujoliana, una deies majors 
estafes de la història d’aquest país. 
D’Espanya? Raons sentimentals al 
marge, també sens dubte: Espanya 
cada dia existeix menys, perquè les 
elits dirigents (i extractives) estan 
decidides a fer una Espanya ano- 
rèxica i cadavèrica. Això sí, amb 
molts cops al pit, com goril·les, per 
proclamar la seva eterna unitat, 
testicles en mà, fins a la mort per 
esgotament. Tanmateix.. Podria ser 
que, en tot plegat, tinguéssim una 
oportunitat per convertir nos en 
ciutadans de veritat, no en súbdits 
camuflats. En éssers una mica més 
lliures i conscients. No estaria ma
lament, es digui com es digui el 
país resultant. Cada dia penso més 
que la pel·lícula, en el fons. va 
d'això: de passar de la infantesa a 
l'edat adulta, amb totes les conse
qüències. Mentrestant, això sí, es
tem desconnectant, i no serà que 
fa anys que es veu a venir... Proble
ma? Que no hi ha consens sufici
ent sobre la Catalunya que volem. 
Petit problema, sí...
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