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L’Ajuntament de Barcelona munta el primer concert 
per celebrar el Dia Internacional de les Dones. Serà el 
dissabte dia 11 de març (20 h) a Nou Barris i hi actuaran 
La Otra, Les Sueques, Monique Makon i Bad Gyal.

CONCERT PER 
CELEBRAR EL DIA 
DE LES DONES

El Sónar ha tancat la programació amb la incorporació 
de més de seixanta xous com Cerrone, Dawn i Matmos. 
S’incorpora un nou escenari diürn, el SonarXS, on 
actuaran Bad Gyal, Dellafuente i BSN Posse.

ÚLTIMS NOMS 
DEL CARTELL 
DEL SÓNAR

un hombre guapo, inteligente, encan-
tador, elegante y liberal... Sólo pedía la 
entrega total. Y Margarita, tontamen-
te, se prendó de él”, diu la narradora en 
un moment del film. “En els tallers 
que es fan de prevenció de maltrac-
taments continuen aflorant uns ide-
als d’amor romàntic que fan molt de 
mal”, diu Solà. 

L’exposició també documenta la 
contribució de les dones en l’àmbit 
del treball durant la dictadura. Hi ha 
la feina invisible –les dones que tre-
ballaven a casa i cobraven a tant la 
peça; i també la vindicació de la feina 
de cuidadores que han dut a terme 
moltes mares i filles– i també el con-
junt de lleis i reglamentacions fran-
quistes que, amb el pretext d’“allibe-
rar la dona casada de la feina i la fà-
brica”, van impedir-ne la indepen-
dència econòmica. Al costat de les 
pàgines de la revista de l’Escuela Na-
cional de Instructoras Isabel la Ca-
tólica, de la secció femenina de la Fa-
lange, es poden veure fotogrames de 
pel·lícules actuals que han explicat el 
maltractament de dones –moltes no 

en podien escapar perquè econòmi-
cament depenien dels seus marits– 
com ¿Qué he hecho yo para merecer 
esto?, Te doy mis ojos o Solas. Al cos-
tat de tots els anuncis de ginys do-
mèstics –segons la publicitat només 
les dones s’encarreguen de les feines 
de casa– hi ha paròdies com les que 
va fer la cineasta nord-americana 
Cindy Sherman als anys 70. 

A partir dels anys 60 les dones i la 
seva veu són més visibles. A Dones, fic-
cions i realitats se succeeixen les imat-
ges de la incorporació de les dones en 
tots els àmbits laborals i la política i 
la seva participació en diferents mo-
bilitzacions contra el franquisme com 
la Caputxinada o l’Assemblea de Ca-
talunya. Hi ha encara un llarg camí 
per recórrer, fins i tot al mateix mu-
seu, com admet la seva directora, 
Margarida Sala: “S’han d’omplir 
molts buits. Hi surten molt poques 
dones, és com si no haguessin existit. 
El museu està molt enfocat a la políti-
ca, hi ha molta guerra i això fa que les 
dones no figurin en el seu discurs. Pe-
rò això anirà canviant”, augura.e
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La doctora pionera que 
volia abolir la cotilla

títol De la necesidad de encami-
nar por nueva senda la educación 
higiénico-moral de la mujer, la 
barcelonina defensava la igualtat 
de l’educació de nens i nenes, i 
trencava així la concepció que les 
nenes naixien sent menys in-
tel·ligents. També demanava que 
es desterrés de la indumentària 
femenina la cotilla perquè era 
perjudicial per a la salut.  

Les cotilles actuals 
A partir del concepte de cotilla 
l’espectacle obre una via de refle-
xió: “Aleu defensava la necessitat 
d’abandonar la cotilla, però qui-
nes cotilles portem avui en dia?”, 
qüestiona la directora Mònica 
Bofill. Altres documents histò-
rics se sumen a la tesi doctoral 
per ambientar l’obra al segle 
XIX, com ara notícies amb sen-
tències de metges que deien que 
les dones no podien exercir la 
medicina, anuncis i fins i tot una 
carta privada d’Aleu que ha cedit 
la família.  

En un to crític, l’obra indaga 
en la vida “d’una dona poc cone-
guda que va ser molt pionera en 
el seu temps”, comenta Ricart, i 
permet fer pinzellades subtils i 
apunts sobre l’actualitat que po-
den fer reflexionar “tant els ho-
mes com les dones”, afegeix. Els 
temps han avançat –actualment 
les dones són majoria, també a les 
classes de medicina– però no és 
difícil trobar aspectes que actuen 
de mirall del passat. “Fa tres di-
es un eurodiputat polonès va fer 
un discurs en el qual deia que les 
dones han de cobrar menys per-
què son menys intel·ligents que 
els homes. En què es diferencia 
del discurs masculí del segle 
XIX?”, planteja Ricart. L’obra es 
podrà veure al Maldà fins al 9 
d’abril.e

Cinc intèrprets protagonitzen un espectacle inspirat en el testimoni 
de la barcelonina Dolors Aleu i Riera. NÚRIA GÀMIZ

‘Barbes de balena’ indaga en la vida de la 
primera llicenciada en medicina de l’Estat 

La realitat de les dones del segle 
XIX era més aviat poc atractiva: vis-
tes com a màquines reproductores, 
tenien vetat tenir aspiracions prò-
pies. Però és impossible fer creure a 
un col·lectiu tan gran que no serveix 
per a res més que per a la feina do-
mèstica. La història ha demostrat 
que la realitat es pot canviar, i la 
barcelonina Dolors Aleu i Riera n’és 
un exemple. Contra tot pronòstic, 
el 1874 va entrar a la Facultat de 
Medicina i es va acabar convertint 
en la primera dona de l’Estat llicen-
ciada en aquesta disciplina. Es va 
especialitzar en ginecologia i en 
medicina infantil i va tenir una con-
sulta pròpia a la capital catalana du-
rant 25 anys. Avui, coincidint amb 
el Dia de la Dona, s’estrena Barbes 
de balena al Maldà, una obra mul-
tidisciplinària sobre la doctora Aleu 
que reflexiona sobre la figura de la 
dona al llarg de la història. “El nos-
tre objectiu és mostrar la realitat 
que caracteritzava una època passa-
da i establir paral·lelismes amb l’ac-
tualitat”, explica la dramaturga An-
na Maria Ricart.  

Què va comportar la lluita 
d’Aleu? Quina vida van tenir les bes-
àvies i com els hauria agradat que 
fos? Quines semblances hi ha entre 
elles i les dones actuals? Barbes de 
balena vol “reflexionar sobre nosal-
tres i sobre les nostres avantpassa-
des”, afirma Ricart. L’obra barreja 
text, moviment i música. Dues ac-
trius, Laura López i Núria Cuyàs 
–que és la rebesnéta de Dolors 
Aleu–, la ballarina Anna Romaní i la 
pianista Ariadna Cabiró expliquen 
la lluita d’Aleu per obrir-se camí i 
aconseguir el seu somni. La seva te-
si doctoral, publicada el 1883, té una 
funció important en l’obra: sota el 
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