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Shakespeare  
per a tots els públics

loroses aventures de Pèricles, prín-
cep de Tir (1608), s’insereix en el 
context de l’onada migratòria que 
inunda de cadàvers i dolor les costes 
de la Mediterrània.  

Pèricles és la faula que una dona 
(immensa Mercè Martínez) explica 
a una nena migrant (imponent Ele-
na Terrats) que plora, que crida so-
bre la sorra d’una platja. Un inici re-
alment colpidor que enllaça l’estre-
midor plany amb una tonada musi-
cal a cappella. I és que musicalment, 
i tret d’alguna percussió, totes les 
cançons són a cappella. Quines can-
çons? Doncs poc s’albira dels origi-
nals de Lluís Llach en el bon treball 
d’Andreu Gallén que tendeix a unes 
belles i elegants harmonies d’orato-
ri, però el que hi ha sona meravello-
sament bé, com Abril 74 en la veu de 
Mercè Martínez.  

Maremar és una barreja de coses 
bones i coses menys bones feta amb 
màgia i relligada amb les esplèndi-
des coreografies d’Ariadna Peya. 
Com per captivar. Una barreja amb 
escenes emotives d’ambició poèti-
ca, com l’inici i el torneig de candi-
dats, i altres de farsa, com el prostí-
bul, que li confereixen una textura 
ingènua al servei d’un aventis per a 
tots públics.e

TEATRE

Les Balears i Catalunya obriran 
les fosses del front mallorquí

Familiars de les milicianes mortes el 1936 
dipositant flors al cementiri de Manacor. I. VELÁZQUEZ 

del 1936 a Manacor. Van ser infer-
meres i les seves identitats han es-
tat recuperades gràcies al docu-
mental Milicianes, dirigit per 
Jaume Miró i Tània Balló. Fami-
liars de les germanes Daria i Mer-
cè Buxadé, Maria Garcia i Teresa 
Bellera van ser presents a l’acte. 
“¿Quants no s’han trobat encara? 
Soc molt afortunada d’haver re-
fet la història de la meva pròpia 
família, però s’ha d’entendre que 
el triomf del feixisme va enterrar 
en vida moltes persones. Triga-
rem dècades a recuperar-nos del 
fet d’haver quedat orfes dels refe-
rents de les lluites socials”, deia 
Carla Bellera, reneboda de Tere-
sa Bellera. “Haver creuat la mar 
per honorar la seva mort ens aju-
da a tancar ferides”, deia Anna Ar-
gay, familiar de Garcia.e

S’exhumaran i es repatriaran els soldats identificats

MEMÒRIA HISTÒRICA

Les fosses comunes que va deixar el 
desembarcament del 1936 al front 
de Llevant s’obriran, i les restes dels 
soldats enterrats s’identificaran ge-
nèricament i els identificats seran 
repatriats. Aquest és l’acord que van 
signar ahir el govern català i el bale-
ar. Segons el departament de Justí-
cia català, s’hi busquen gairebé un 
miler de soldats, bona part dels quals 
són catalans que formaven part de 
les tropes del capità Alberto Bayo i 
que van desembarcar el 16 d’agost 
del 1936 per recuperar l’illa, contro-
lada pel bàndol franquista. La mei-
tat d’aquestes víctimes –soldats re-
publicans víctimes de l’aviació ita-
liana, franquistes afusellats per re-
publicans, republicans que es van 
quedar a l’illa després de la retirada 
i altres morts col·laterals– van ser 
enterrades en una única fossa, la 
més gran de l’illa, a la platja de Sa Co-
ma (Sant Llorenç des Cardassar). 

Es prioritzaran les fosses on se 
sospita que hi ha víctimes que hi te-
nen familiars directes. La Generali-
tat enviarà els seus arqueòlegs per 
extreure mostres d’ADN de les res-
tes i repatriarà els cossos identifi-
cats. Les tasques començaran el pri-
mer semestre del 2019. La conselle-
ra Ester Capella va assenyalar: “El 
que s’està fent és compartir conei-
xement per trencar l’oblit. La veri-
tat, la justícia i la reparació són una 
obligació si no volem repetir les er-
rades del passat”. 

Identificades cinc milicianes 
A més d’aquest anunci, ahir al ce-
mentiri manacorí de Son Coletes –on 
hi ha una de les fosses que s’obriran– 
es va celebrar un homenatge a cinc 
milicianes assassinades el setembre 
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‘Maremar’  
TEATRE POLIORAMA 226 DE SETEMBRE  

Dagoll Dagom s’allunya 
del musical, però se-
gueix en el teatre amb 
música. S’allunya de la 
producció espectacular 

per covar un teatre aparentment 
auster, artesà, que remet a produc-
cions primigènies de la companyia 
com Antaviana i Nit de Sant Joan, 
però que navega en el mateix mar de 
Maricel. És, a més, el primer Sha-
kespeare de Dagoll Dagom i un Sha-
kespeare dels últims anys (1609) in-
èdit aquí i poc vist arreu del món. 

Sota l’ombra poderosa de Sha-
kespeare i Lluís Llach, Maremar és 
un projecte de vocació popular, gai-
rebé familiar, que es podria titular 
Els viatges de Pèricles, com assenya-
la un mapa sobre la porta d’accés a 
la platea. A Maremar, el relat del 
gran bard, escrit segons els estudio-
sos amb la col·laboració de George 
Wilkins, autor de la novel·la Les do-
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Una escena de Maremar al Teatre Poliorama. DAGOLL DAGOM
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