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«Sempre he pensat que la 
dona podia canviar el món»
Poc després de néixer, la seva dida va excla-
mar: «¡Aquesta nena té més ànima que cos!». 
Maria Lluïsa Oliveda tenia tantes ganes d’es-
tar al món que va néixer de forma prematu-
ra a la Barcelona de 1922 i, contra tot pro-
nòstic mèdic, segueix combativa als seus 94 
anys. Criada en l’ambient de la burgesia de 
Barcelona, les seves conviccions feministes 
la van portar a compartir lluites amb dones 
obreres, activistes de barri i pensadores d’es-
querres. El programa en moviments [s]. dones 
de Barcelona. 1976-2016 recupera la memòria 
transversal i diversa de la lluita feminista a 
través de trobades amb les seves protagonis-
tes als 10 districtes de la ciutat [més infor-
mació a: http://ajuntament.barcelona.cat/
donesenmoviment].

–La seva primera passió va ser el teatre.
–L’any 1937 vam haver de fugir de Barcelo- 
na per la guerra i  em van posar a estudiar 
en un internat de Salamanca. Allà vaig pu-
jar a un escenari per primera vegada i em 
vaig adonar que podia fer riure a la gent. 
Vam tornar a Barcelona el 1939 i vaig estar 
en companyies de teatre d’aficionats, fins 
que el 1957 em vaig treure el carnet d’actriu 
professional.

–A més d’actuar, el 1972 va obrir el Teatro 
Don Juan a la Travessera de Gràcia.
–Era molt amiga de Mary Santpere i ella 
sempre em deia: «¡No t’hi fiquis! ¡No t’hi fi-
quis!». Jo volia fer un cafè-teatre a l’estil eu-
ropeu, però a Barcelona no hi havia interès 
per aquesta mena de teatre i vaig aguantar 
tres anys.

dent i el feminisme ha sigut innat en mi. 

–Pertany a Dones Mundi, a l’Associació In-
dependent de Dones de Catalunya i al Con-
sell Nacional de Dones d’Espanya, enti-
tat que està registrada a la seva casa de la 
Rambla de Catalunya.
–Es va fundar el 1980 i com que no tení-
em diners per llogar una seu fèiem a ca-
sa meva moltes reunions. En vaig presidir 
el Consell 26 anys i com que forma part de 
l’International Council of Women –que té 
un estatus consultiu dins de Nacions Uni-
des– fins a l’any passat vaig anar a tots els 
actes del Dia Internacional de la Dona que 
s’han celebrat a l’ONU. Però no penso tor-
nar-hi mai més.

–¿Per la seva edat?
–També, però sobretot perquè la gestió de 
la crisi dels refugiats és vergonyosa. Nosal-
tres seguim venent armes i l’ONU no fa res, 
ni ho denuncia, només defensa el sou dels 
seus 3.000 funcionaris. Sempre he pensat 
que les dones podien canviar el món, però 
últimament ho començo a dubtar. 

–La veig desesperançada.
–El món està fatal. Estem en un canvi d’èpo-
ca i no sé cap on anem. No deixo de sentir 
opinions ximples i en canvi no s’escolta les 
grans pensadores. Però, escolti, no li he ex-
plicat una altra cosa que he fet...

–¿Què és?
–També he sigut pilot de ral·li.

–¡Té una vida de pel·lícula! ¿La disgusta 
que sigui tan poc coneguda?
–¡I ara! Quan era petita una monja que de-
via veure’m angoixada em va dir: «Filleta, 
allà on estiguis fes el que puguis amb el 
que tinguis i et podràs morir tranquil·la». I 
això és el que he fet tota la vida. H

–El 1973 també va reobrir el Teatre Grec.
–El teatre feia anys que estava tancat i vaig 
voler aixecar-lo. L’ajuntament em va donar 
una ajuda de 300.000 pessetes i vaig haver 
de llogar dues brigades de neteja perquè al 
fossat hi havia rates com conills. Durant tres 
temporades en vaig ser la directora artística 
i aquesta va ser la meva última experiència 
en el teatre professional. 

–Després es va centrar en companyies de te-
atre de dones i en l’activisme feminista.
–Les Jornades Catalanes de la Dona de 1976 
van ser molt importants perquè va ser la pri-
mera vegada que dones molt diverses ens 
vam unir. Jo sempre vaig ser molt indepen-
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ons», que si es tracta simplement de 
«l’estratègia de defensa d’una perso-
na», que «no té l’obligació de dir la 
veritat», que si «esperarem a veure 
què diu la sentència...».

Fa pudor de tracte

Era tan tèbia la reacció del porta-
veu, tan tèbia, que li vam preguntar 
si no pensaven emprendre accions 
legals contra qui els està acusant de 
finançar-se de manera il·legal. I, de 
nou tèbiament, Casado va respon-
dre que no. ¡Que no! ¿On queda allò 
que era un mentider compulsiu i un 
delinqüent? ¿On? ¿Ja no els impor-
ta el que diu? ¿Què ha passat? No ho 
sabem amb certesa, però cada vega-
da fa més pudor de tracte entre les 
dues parts, un pacte de no agressió. 

Aparentment, almenys, hi ha truc i 
tracte. 
 Potser algun dia sabrem, a més 
a més, per què Rajoy no va denun-
ciar Francisco Correa quan el van 
alertar de les seves irregularitats. Se-
gons Bárcenas, el líder del PP va do-
nar en aquell moment l’ordre de dei-
xar de treballar amb les empreses de 
la Gürtel. Seria interessant que ens 
expliquessin llavors per què el presi-
dent sempre s’escuda en la ignoràn-
cia per treure’s de sobre els escàn-
dols de corrupció. Això és com quan 
li van preguntar al número dos de 
Rita Barberá pel desconeixement en 
què es parapetava l’exalcaldessa de 
València. I Alfonso Grau va contes-
tar: «¿Que no sabia res? Home, algu-
na cosa sí, ¿eh? Alguna cosa sí...». Fi-
nal de la cita. H

L
uis Bárcenas insisteix: el 
PP tenia caixa b, més cone-
guda ara com a «comptabi-
litat extracomptable». 
Aquesta admissió en pú-

blic de la trampa financera és l’únic 
que queda de la bel·ligerància que va 
marcar la seva relació amb la direc-
ció del PP en el passat, però és exacta-
ment igual d’escandalós. No obs-
tant, fa la sensació que estem com 
anestesiats, que ja ho donàvem per 
descomptat i que bé, que en realitat 
no és res de nou. Igual de plana ha si-
gut la reacció del PP. I això em sem-
bla tremendament greu. Fem me-
mòria. 
 A Bárcenas el van defensar i el 
van definir com una persona decent 
fins que va començar a parlar i va 
sortir a la llum l’SMS d’ànim que li 

havia enviat Mariano Rajoy. A partir 
d’aquell moment, el discurs del PP 
va canviar radicalment i l’extresorer 
va passar a ser un «delinqüent» i un 
«mentider». «Em fa un fàstic que no 
el puc ni veure», va arribar a dir el vi-
cesecretari Javier Maroto. I la secre-
tària general del PP el va portar als 
tribunals. No obstant, ara el tracte 
ha tornat a canviar. 
 La direcció del PP ha reaccionat a 
la «comptabilitat extracomptable» 
com si Bárcenas hagués dit que fa 
bon temps. Fins a tres preguntes de 
la premsa van fer falta perquè Pa-
blo Casado negués per fi aquest di-
lluns l’existència d’una caixa b. I ho 
va fer amb l’entusiasme de qui s’aca-
ba de llevar i sent parlar del lepidòp-
ter verd de Borneo Occidental. Que 
si el «desconeixement de les acusaci-
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