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ESCENES

R
enegava i maleïa. Mentre 
l’aviació franquista bom-
bardejava Madrid, una do-
na verbalitzava la seva rà-
bia en forma d’insults. Les 

veïnes la van denunciar. N’hi va haver 
prou. La van detenir i la van recloure 
ben lluny de casa, a la presó del convent 
de les Oblates de Tarragona. La família 
no va saber on l’havien portat. Desco-
neixedors del seu destí, els que l’estima-
ven no podien ajudar-la a combatre el 
fred i la gana, dues amenaces terribles 
en aquella presó despietada on les do-
nes depenien de l’ajuda externa per mi-
rar de sobreviure. Ella va ser una dels 
centenars de dones tancades en aquella 
presó després de la Guerra Civil; una de 
les onze que no en van sortir vives. Les 
van enterrar en una fossa comuna, con-
demnades a l’oblit: mortes dos cops. 
L’escriptora Tecla Martorell va resca-
tar les seves històries a Memòria de les 
oblidades, un homenatge literari que 
ara arriba al teatre, en un muntatge pro-
tagonitzat per Rosa Andreu i dirigit per 
Joan Pascual.  

La informació documental del que 
passava entre les parets d’aquell edifi-

‘Ovelles’ 
esmicola  

el tòpic del 
“Voler és 

poder”

Q
uantes vegades t’ha regirat 
l’estómac sentir que la cri-
si és una oportunitat? ¿Que 
si t’ho proposes realment 
pots aconseguir tot el que 

desitges? ¿T’has sentit mai una deixa-
lla humana per la clara consciència 
que, definitivament, no tens fusta 
d’emprenedor? Els guionistes Yago 
Alonso i Carmen Marfà van voler dedi-
car la seva primera “obra de teatre llar-
ga” als que tenien entre vint-i-tants i 
trenta-i-pocs quan va esclatar la crisi. 
Els que més van haver de sentir el dis-
curs del “Fes-t’ho tu mateix”. I que van 
descobrir aviat que el “Voler és poder”, 
pot ser una gran fal·làcia. Aquest és el 
fals tòpic que esmicolen a Ovelles, una 
peça que s’estrena el 31 de maig a la Sa-

la Flyhard, dirigida per ells i protago-
nitzada per Biel Duran, Albert Triola 
i Sara Espígul, que s’alterna en el paper 
amb Gemma Martínez. 

La millor manera d’entomar 
les situacions adverses és 
amanir-les amb humor, i 
per això Ovelles té to de 
comèdia. Els protagonis-
tes són tres germans que 
han rebut una curiosa 
herència: un grapat 
d’ovelles. No saben què 
fer-ne. Ells són joves de 
Barcelona que, com diu 
Marfà, parlen un català esquit-
xat de barbarismes i paraules caste-
llanes: “Molt com nosaltres, perquè ens 
agrada que els personatges siguin pro-

pers i reconeixibles”. Un d’ells se’n surt 
amb la feina, però la noia, psicòloga, no 
ha exercit mai, i l’altre germà, arquitec-

te, ho va perdre tot deu anys enrere. 
Estan al dia dels corrents de 

menjar ecològic i procuren 
reciclar, però “com la majo-

ria de la gent de ciutat”, 
apunta Yago, tenen un 
gran desconeixement del 
món rural. I pateixen la 
falsa proximitat dels vin-

cles de sang. “Molts cops 
pensem que tenim una rela-

ció molt propera amb els ger-
mans, però quan ho analitzes 

fredament veus que no és així”, rebla 
Yago. Les ovelles heretades els aporta-
ran la lucidesa per entendre-ho. B.G.

Rosa Andreu ha fet una feina inter-
pretativa de filigrana, cosint quatre 
personalitats molt diferents en un mo-
nòleg polifònic. Per a l’actriu és tot un 
repte emocional i professional posar-
se en la pell d’aquestes quatre dones i 
fer-les diferents sense canviar-se de 
roba ni utilitzar gaires elements de ca-
racterització. L’actriu destaca els sor-
prenents paral·lelismes entre les peri-
pècies de les quatre dones i la realitat 
actual de Catalunya. L’arbitrarietat en 
la denúncia i la sentència, la política de 
dispersió dels presos, les represàlies, 
la incertesa sobre el seu futur. Marto-
rell, per la seva banda, recorda que 
l’obra la va escriure fa tres anys, i en 
aquells moments no podia sospitar 
que alguns fets que va conèixer alesho-
res avui li semblarien “premonitoris”. 
Per exemple, el fet que a moltes con-
demnades se les acusés “d’auxili a la 
rebel·lió”. L’historiador Francesc Xa-
vier Tolosana recorda la conveniència 
de no oblidar. Per fer justícia amb els 
que van patir, en aquest cas les empre-
sonades al convent de les Oblates. I 
per evitar que la història es repeteixi. 
Malgrat tot. BELÉN GINART

haver sigut les vides d’aquelles quatre 
dones malaltes de solitud, d’enyoran-
ça, de tracte cruel, d’incertesa, tan ter-
ribles com el fred i la gana.  

L’actriu Rosa Andreu es va llançar de 
cap en el projecte de portar la història al 
teatre. Neta de represaliats, el tema li és 
especialment pròxim. El seu avi va passar 
per set penals diferents, entre els quals 
el de Pilats de Tarragona. El 6 de juny del 
1939 al Pilats hi havia 1.300 persones. La 

sobreocupació va portar 
a separar homes i dones, 
152, i va ser aleshores 
quan les van traslladar a 
les Oblates (deu d’elles 
tenien fills). En un costat, 
les catalanes; en l’altre, 

les de fora. Com l’Anita, una prostituta de 
23 anys traslladada a Tarragona des de 
Saragossa, o la Dolores, una gallega emi-
grada a Madrid, on treballava en una por-
teria fins que un encreuament de denún-
cies amb uns veïns li va arrabassar la fei-
na i la llibertat. O la Teodora, l’única de les 
quatre amb una significació política cla-
ra, a qui van acusar de delicte familiar: 
ella, el fill i l’home van ser condemnats 
per la mateixa causa. 

ci religiós convertit en espai de repres-
sió és escadussera. Segons explica l’his-
toriador Francesc Xavier Tolosana, del 
Fòrum de Tarragona per la Memòria, 
gairebé tot el que se’n coneix prové dels 
expedients de les dones empresonades, 
uns textos asèptics en què es consignen 
dades bàsiques com el nom, la proce-
dència, l’estat civil i la causa que se’ls 
imputa. I no en tots els casos. No en el 
cas de la Maria, una de les protagonis-
tes de l’obra. Mare de 
trigèmins, sense ins-
trucció, la casella on 
s’hauria d’haver indicat 
el motiu de l’empreso-
nament està en blanc. 
Tecla Martorell va co-
nèixer la seva existència arran dels ac-
tes que, cada 8 de març, el Fòrum de 
Tarragona per la Memòria organitza en 
homenatge a les represaliades del fran-
quisme i, en especial, les que van mo-
rir al convent de les Oblates. “Vaig pen-
sar que havia de fer alguna cosa per aju-
dar a visibilitzar-les”, diu l’autora. Es va 
aferrar a les poques dades documenta-
des i va omplir els buits a partir de la 
imaginació. Va novel·lar com podien 

JOFRE BLESA

‘MEMÒRIA DE LES OBLIDADES’ 
VERSUS GLÒRIES (BARCELONA) 
DEL 30 DE MAIG AL 17 DE JUNY

Represaliades  
pel franquisme, 
mortes dos cops

‘Memòria de les oblidades’ rescata la veu de quatre dones empresonades al convent  
de les Oblates de Tarragona després de la Guerra Civil. Rosa Andreu protagonitza 

l’obra, escrita per Tecla Martorell
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