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El Teatre-Auditori Sant Cugat celebra el 8 de març
amb 'Només són dones'
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Autor: Montse Barderi

No cal dir, no a aquestes alçades, que aquesta no és una obra de recurs per al 8 de març (Dia
Internacional de la Dona), sinó que va estar programada al TNC i que el seu interès i dimensió són
del tot universals. Ja se sap que una de les lleis del patriarcat és que ells representen la humanitat,
i les dones una minoria.

'Només són dones', de Carmen Domingo

Carmen Iglesias, directora de la Real Acadèmia de la Història, té escrit: "Una cultura política
exigeix l'assumpció de la realitat, no el que ens agradaria que hagués estat, sinó el que ha estat
(per exemple, no intentar guanyar la Guerra Civil 70 anys més tard, entre altres coses)". Aquesta
obra no vol guanyar la guerra; és la crònica duna resistència inútil, és la història de les perdedores
dels perdedors, els pàries dels pàries, els pobres dels pobres: les dones, que, al no ser subjecte
polític, no sols no estan quantificades, sinó que ni se sap quantes n'han mort. Largument, mínim i
colpidor, és el mateix una i altra vegada: com lesglésia i els militars torturen i maten les dones
titllades de roges, sovint innocents dun món que no els pertany, del qual queden al marge però
que les castiga amb tota la violència de ser-ne protagonistes. Lobra també deixa entreveure el
sistema i valors de cultura femenina: fer xarxa, ajudar-se, tenir cura dels més febles, especialment
dels infants... enfrontada a la maquinària feixista, despietada, duna racionalitat incommovible i
bestial.

Què fa aquesta obra? Carmen Domingo posa veu, gest, vida, omplint dhumanitat, de dolor, de
carn, el que només seria un paràgraf del marges de la història. Per exemple, podem llegir: Quan
va esclatar la guerra civil, al juliol de 1936, Ramon J. Sender estiuejava amb la seva dona i els
seus fills a San Rafael, un poble de Segòvia. Quan aquesta zona va caure sota dels militars
sollevats en contra de la República, Sender va passar a les files republicanes. La seva dona va ser
fusellada sense judici per les forces nacionalistes a loctubre de 1936. Doncs aquesta dona,
anònima en la majoria d'històries, té un nom: Amparo Barayón, i lobra ens fa viure, entre els pitjors
moments daltres dones, el seu final.

Es tracta duna obra interdisciplinar: música, imatge, teatre i dansa. No, la dansa i la música no
serveixen per posar aire al dolor, no és per crear moments de distensió; tot es confabula per
reconcentrar el terror. Portaceli dirigeix una obra sense treva, concentrada, com un verí estètic
destinat a ferir. Maika Makovski executa al piano i a la guitarra les seves pròpies versions de
cançons de guerrilla i composicions pròpies sense reprimir la part més trencada i intensa de la
seva música. Sol Picó, una de les nostres grans ballarines, porta al seu propi llenguatge tot
lunivers del sofriment de les dones durant la guerra i els primers anys del franquisme. En aquest
sentit, lobra és del tot respectuosa amb el talent tant de la música com de la ballarina. I Míriam
Iscla fa un reguitzell interpretatiu dalta volada emocional: totes les cares del dolor; el riure histèric
que frega la bogeria, la desesperació, la lucidesa del sotmès, lanalfabeta relatant una pallissa...

Míria Iscla i Sol Picó durant la representació de l'obra

L'espectacle té una enorme modernitat, amb les imatges, la música, lespai escènic amb ampolles
amb noms de les dones anònimes, com lúltim missatge dun nàufrag, elements com laigua i lofec....
està farcida de grans moments escènics.



El resultat és una missa fúnebre, té alguna cosa de litúrgia sagrada, i aconsegueix
reconnectar-nos amb un dolor que no hauríem de deixar de banda, per una sensibilitat massa
acostumada al desastre continu del telenotícies. Una obra que et fa pensar en la història però que
també et connecta amb el present, amb les refugiades sirianes, sovint violades durant el seu trist
perible, en el feminicidi de les guerres del món, les dones empresonades i assassinades per
adulteri, les dones amb burka... perquè el nostre dolor sestén com un sol crit al llarg dels anys.

Qui encara no lhagi vista, pot consultar les dates de la gira per tot Catalunya i finalment a Madrid i
a Castelló a http://www.tnc.cat/ca/nomes-son-dones.

Etiquetes: Només són dones


