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El fracàs d’haver de fingir 
l’orgasme

‘Els dies mentits’, de Marta Aran, aborda el tabú social i la càrrega de patiment que representen les disfuncions sexuals. 
L’obra és un monòleg fet a partir de testimonis reals i s’estrena a la Flyhard 

ESCENES

E
ntre un 30% i un 40% de les 
dones han patit algun tipus 
d’anorgàsmia. Al voltant del 
69% han fingit algun cop en 
les seves relacions sexuals. 

Quan la dramaturga i directora Marta 
Aran va llegir aquestes xifres recollides 
en un article, va tenir clar que calia par-
lar sobre aquest tema. Justament per-
què no se’n parla. O millor, perquè no 
tenim costum de parlar sincerament 
sobre el plaer en les relacions sexuals. 
L’espurna encesa per aquell text peri-
odístic ha acabat sent Els dies mentits, 
un monòleg interpretat per Lara Salva-
dor que s’estrena demà a la Sala Flyhard 
de Barcelona.  

“M’interessa molt el tabú de la sexu-
alitat”, dispara Aran. “Sembla que vivim 
en una societat molt sexualitzada i que 
som molt liberals, però no és gens comú 
parlar de sexualitats que no funcionen 
del tot bé. Em vaig qüestionar per què 
passa això, i ho vaig voler investigar”. 
Per documentar-se sobre el tema, l’au-
tora va contactar amb una sexòloga i va 
parlar amb persones que havien patit 
anorgàsmia en algun moment de la se-
va vida. A l’obra recull el testimoni de 
quatre dones i un home, “perquè ells 
també ho pateixen, i encara es diu 
menys”. “En algun moment em vaig 
plantejar explicar la història des de la 
pell d’un home, però tenia menys infor-
mació i em quedava més lluny”, asse-
nyala l’autora. També va saber de segui-
da que l’obra seria un monòleg, la millor 
manera de representar la solitud en què 
s’acostuma a viure una disfunció que 
s’entén com un fracàs personal i social.  

En les converses amb els seus testi-
monis, Aran va comprovar que “tots ha-
vien viscut la impossibilitat d’arribar a 
l’orgasme amb una gran vergonya”. “No 
ho explicaven a ningú, ni a les seves pa-
relles ni a les seves amistats”. D’aquí el 
títol de l’obra. Perquè Els dies mentits 

‘Incògnit’: 
Nick Payne a 
la recerca de 

la identitat 
humana

¿S
i perds la memòria, 
segueixes sent qui 
eres? Què ens defi-
neix? El dramaturg 
britànic Nick Payne 

s’interroga sobre la identitat humana a 
Incògnit, una obra que parteix de la ci-
ència per parlar de sentiments i emo-
cions. Dirigida per Mònica Bofill i inter-
pretada per Victòria Pagès, Oriol 
Guinart, Paula Blanco i Jordi Llordella, 
la peça serà al Lliure de Montjuïc del 27 
de febrer al 17 de març. Els quatre actors 
interpreten 19 personatges en una obra 
que intercala tres històries: un home 
que se sotmet a una operació per trac-
tar-se l’epilèpsia i surt del quiròfan sen-
se memòria; una neuropsicòloga a qui el 
divorci la porta a qüestionar-se la seva 

identitat, i el patòleg responsable de 
l’autòpsia d’Albert Einstein, a qui va ro-
bar el cervell per mirar de trobar-hi la 
seva genialitat.  

Bofill, que abans de dedicar-se al te-
atre va estudiar biotecnologia, ja s’havia 
endinsat en la dramatúrgia de 
Nick Payne, de qui va estre-
nar l’obra Constel·lacions 
l’any 2013. Li agrada la capa-
citat de l’autor de partir d’un 
plantejament científic 
“per parlar d’individus i 
sentiments”. “Perquè el 
cervell també és el lloc on 
s’ubiquen les emocions”, 
afirma la directora. D’al-
guna manera, tots els per-
sonatges de la peça es pre-

gunten qui són. Sobre l’escenari, els ac-
tors treballen amb subtils canvis 
d’energia per dotar de caràcter les 19 
personalitats invocades. “Hem volgut 
fugir dels estereotips i les paròdies”, diu 
Bofill. Les històries tenen lloc en un es-
pai neutre, i la diferenciació d’ambients 
es fa mitjançant la llum i els espais so-

nors. “La vocació no és realista”, indi-
ca la directora, que té moltes ga-

nes de continuar treballant 
amb l’equip creat per aquest 
espectacle. Han creat la seva 

pròpia companyia, La 
Incògnita, i ja han 
començat a plante-
jar-se nous projec-

tes per després d’aquest 
fundacional Incògnit. B.G.

Aran, conscient que aquesta necessitat 
de tenir-ho tot sota control causa molt 
patiment i frustració a qui no és capaç 
d’ajustar-se als patrons preestablerts. 
L’autora planteja l’obra com un procés 
en què la protagonista es va fent cada 
cop més forta. “Com si decidís sortir de 
l’armari en relació al que li passa amb el 
sexe. Decideix començar a dir sempre la 
veritat. És com un empoderament fe-
mení, en el sexe també ens podem em-
poderar”. I, com a tema que cus tot el ra-
onament de la noia, l’obra parla “de la 
necessitat de sincerar-nos amb nosal-
tres mateixos, perquè amb sinceritat i 
una bona comunicació amb la parella 
les coses funcionen millor”. BELÉN GINART

al·ludeix també al pes d’un model patri-
arcal que prima la satisfacció del plaer 
masculí, sense que la dona es plantegi 
gaire què li agrada a ella. I parla de la hi-
persexualitat de la societat d’avui i la 
pressió social sobre les noies adoles-
cents, que en alguns casos es bloquegen 
justament per l’autoexigència de tenir 
moltes experiències i gaudir-les.  

L’obra està estructurada com un di-
etari parlat en què la protagonista des-
criu el dia a dia de les seves mentides. 
“He volgut que els números tinguessin 
una presència important, representen 
la programació que volem imposar a les 
nostres vides, quan en realitat moltes 
coses no es poden programar”, diu 

no fa referència a l’ocultació de la veri-
tat durant les relacions, sinó a la màsca-
ra sota la qual s’amaga qui no compleix 
els suposats estàndards en el sexe. 
“L’obra parla dels mecanismes que des-
pleguen aquestes persones per aparen-
tar normalitat, també de l’autoengany”, 
afirma la dramaturga i directora. Més 
que buscar causes descriu situacions, 
però en el seu relat la protagonista to-
ca qüestions cabdals relacionades amb 
la sexualitat femenina. Per començar, 
“que la dona ha de buscar bé per trobar 
la seva pròpia sexualitat perquè és molt 
abstracta”. “A diferència de l’home, la 
dona no veu l’instrument de la seva se-
xualitat, només el sent”. El personatge 
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