
DISSABTE 3912 DE MARÇ DEL 2016

U
na prebenda d’aquest ofi·
ci és ficar el nas on no et 
demanen. Per exemple, 
al camerino del Poliora·

ma, i comprovar que les actrius te·
nen enganxada al mirall de les bom·
betes una targeta que diu: «Molta 
merda!» O constatar de passada que 
algunes sopen un bocata del conti·
gu Viena abans de sortir a escena. 
Perquè hi ha qui va al teatre a 
 pencar.
 Va ser dimarts quan em vaig fi·
car als budells del Poliorama, equi·
pada amb la llibreta, perquè la fun·
ció d’El florido pensil (nenes) havia de 
ser especial amb motiu del Dia In·
ternacional de la Dona i inclouria, 
després de la representació, un col·
loqui sobre com va canviar l’edu·
cació femenina amb la dictadura 
franquista.
 I estant allà, entre bastidors, al·
gú va comentar l’ocurrència de l’ac·
triu Lloll Bertran, que havia felicitat 
de bon matí les seves companyes de 
repartiment i la regidora amb l’en·
viament d’una fotografia a través 
del grup de whatsap, el retrat d’una 
Isabel Preysler preliterària estirada 
a la chaise longue amb un vestit llarg 
fins als peus i ple de pedreria. Una 
imatge molt adient, ai, amb l’espe·
rit reivindicatiu de la jornada.
 Mentrestant, el teatre s’anava 
omplint d’un públic veterà que es 
feia fotos a l’attrezzo disposat amb 
aquesta finalitat al costat de les ta·

Tingues el sopar a punt i no et queixis

quilles, un decorat consistent en el 
pupitre, la bola del món i el mapa 
de la rància lliçó de geografia: «Es-
paña limita al norte con el mar Cantá-
brico y los montes Pirineos, que nos se-
paran de Francia» (llegiu·ho cantant 
sense ganes i en to monòton).
 Quan es va alçar el teló, van apa·
rèixer al prosceni Lloll i la resta de 
l’elenc, és a dir: Roser Batalla, Vic-
tòria Pagès, Isabel Rocatti i Mireia 
Portas. Portaven posades les velles 
bates del col·le i les trenes perquè El 
florido pensil (nenes), basat en l’obra 
homònima d’Andrés Sopeña Mon-
salve, amb el subtítol de Memoria de 
la escuela nacionalcatólica, repassa en 
clau irònica l’educació sentimental 
i intel·lectual d’almenys dues gene·
racions d’espanyols.
 La peça ja es va estrenar als tea·
tres fa 20 anys. Llavors, ¿l’especta·
dor torna a veure el mateix? Doncs, 
no. Sí però no. Perquè aquella pri·
mera versió passava per alt l’especi·
ficitat que va tenir la preparació de 
les noies durant la postguerra.
 Nens i nenes van trepitjar les 
mateixes aules –per separat, això 
sí– presidides pel crucifix i els re·
trats de Franco i José Antonio. Van 
aprendre la mateixa ortografia («ahí 
hay un hombre que dice ¡Ay!») i van re·
soldre els mateixos exercicis caspo·
sos de càlcul. Igual, però diferent. 
Perquè si als nois els castigaven 
amb el control ideològic, a les ne·
nes les van asfixiar amb la moral i 

l’ensinistrament per a la seva prin·
cipal missió en la vida, la de ser ma·
res i esposes.

Amb un gemec n’hi ha prou
D’això s’encarregava la Secció Fe·
menina de Falange, la ideòloga de 
la qual, Pilar Primo de Rivera, va im·
pulsar el manual La mujer ideal amb 
les 11 regles per mantenir el marit 
feliç, 11 manaments que es resumi·
en en un: tingues el sopar a punt i no 
et queixis. Un opuscle infame en què 
Doña Pilar s’infiltrava fins i tot so·
ta dels llençols: «Quan arribi el mo·
ment culminant –diu el text–, amb 
un petit gemec per la teva part n’hi 
ha prou per indicar qualsevol gau·
di que hagis pogut experimentar». 
¡Apa!
 El pati de butaques enllaçava 
una riallada amb una altra perquè, 
per fortuna, ha passat prou temps 
per cauteritzar ferides mitjançant 
l’humor. Però allò va ser un drama. 
Un drama sense àrnica. Com bé va 
assenyalar la historiadora Gemma 
Tribó durant la tertúlia posterior, el 
país va perdre les seves millors intel·
ligències amb la guerra, l’exili i les 
inhabilitacions.
 A l’acabar la funció, per cert, Mi-
reia Portas va sortir com un coet per·
què l’endemà rodava un capítol de 
Polònia i havia de llevar·se a les cinc 
del matí. Era el dia de la dona treba·
lladora, sí, que ho són quasi totes. H

El Poliorama va fer una 
funció especial d’‘El 
florido pensil (nenes)’
el Dia de la Dona
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33 Lloll Bertran, Isabel Rocatti i Victòria Pagès (d’esquerra a dreta), a ‘El florido pensil (nenes)’.
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Si als nois els van 
castigar amb el control 
ideològic, a les nenes, 
amb la moral

Ha passat prou temps 
per tancar ferides amb 
l’humor. Però allò va 
ser un drama

L’alcalde de la Seu d’Urgell 
(Lleida), Albert Batalla (CDC), i el 
cinquè tinent d’alcalde de l’Ajun·
tament de Lleida, Rafael Peris 
(PSC), es van mostrar ahir a favor 
de seguir estudiant la candidatu·
ra als Jocs d’Hivern Barcelona Pi·
rineus 2026, i Batalla va suggerir 
crear una oficina olímpica con·
junta entre les administracions 
involucrades per «reprendre» els 
treballs sobre el projecte.
 Ho va dir en la comissió d’es·
tudi no permanent de la candida·
tura dels Jocs Olímpics d’Hivern 
que es va celebrar al consistori 
barceloní –a la qual van assistir 
tots els grups tret del PP i la CUP–, 
on Batalla va apostar per celebrar 
una «consulta ciutadana» perquè 
els catalans decideixin si la can·
didatura ha d’aspirar a uns Jocs. 
Peris va destacar que, així com 
Barcelona va viure «un abans i un 
després» dels Jocs de 1992, els Pi·
rineus poden viure una transfor·
mació semblant. Va afegir que 

el projecte no alterarà les priori·
tats del govern de Barcelona: «Su·
posaria una inversió de l’Ajunta·
ment de Barcelona de 51 milions 
d’euros al llarg de set anys», que 
en opinió de Batalla és «raonable 
i assumible» pel consistori.
 El president de la comis·
sió i líder municipal del PSC, 
Jaume Collboni, va defensar que 
«Barcelona ha de liderar la can·
didatura dels Jocs d’Hivern si la 
comissió dóna llum verda», i des·
prés va demanar que aquesta no 
es basi en prejudicis i sigui objec·
tiva. El tercer tinent d’alcalde de 
Barcelona, Jaume Asens, va criti·
car que ni Peris ni Batalla es re·
ferissin al paper del Govern cen·
tral i el Comitè Olímpic Espanyol 
(COE), i va avisar CDC i ERC que és 
incompatible amb el «procés de 
ruptura». Si Catalunya s’indepen·
ditzés hauria de crear un comitè 
olímpic propi, cosa que va consi·
derar que no seria possible dins 
del termini per presentar candi·
datura.
 La regidora de CiU Maite Fan·
dos va defensar que els Jocs repre·
senten una oportunitat per al Pi·
rineu i Barcelona. El regidor de 
C’s Santiago Alonso va dir que 
és una oportunitat «també per 
intentar garantir la cohesió so·
cial dins del territori». I Juanjo 
Puigcorbé (ERC), sobre el discurs 
d’Asens, va asseverar: «Si no ho fa 
el COE, ho farà el Comitè Olímpic 
Català». H
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L’alcalde de la Seu 
d’Urgell aposta per una 
«consulta ciutadana»


