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● Rosa Andreu recupera
el seu perfil dramàtic amb
Dues mares, una obra que
parteix de la novel·la de
Vassili Grossman, Vida i
destí (Galaxia Gutenberg).
Amb direcció d’Anna Sa-
baté, l’actriu explora en la
seva maternitat (té una fi-
lla de sis anys) tot interpre-
tant dues mares que, du-
rant el setge de Stalingrad,
patiran uns fets vitals que
hauran d’afrontar amb la
dignitat que els aporta ser
mares i confiar en l’ende-
mà. L’obra s’estrena avui i
es podrà veure fins al 10 de
maig a la Sala Muntaner.

La primera mare (una
metgessa jueva) escriu una
carta en què informa al seu
fill que seran les seves últi-
mes ratlles. Ha passat del
gueto al camp d’extermini
nazi i intueix que li queden
poques hores per passar
per la cambra de gas. Però
li escriu amb aplom per-
què el fill la recordi i l’en-
coratgi a viure. La segona
mare rep una carta en què
l’informen que el seu fill
està ferit en un hospital.
Arribarà i haurà d’afrontar
la seva mort. Ho farà refu-
giant-se en un engany que
li permeti sobreviure. Per
la directora, el repte del
muntatge és superar el me-
lodrama que traspassa el
text. Rosa Andreu ha estat
un mes i mig plorant du-
rant els assaigs. Ara ja no.
S’ha distanciat suficient-
ment per emocionar sense
emocionar-se. L’obra no
vol ser negativa. És un
cant a la vida i un reclam a
enfortir els lligams fami-
liars. Sabaté apunta que
l’aspiració de la producció
és que els espectadors va-
gin a veure o truquin a la

seva mare i li preguntin
com es troba. Grossman a
Vida i destí fa una mirada
humanitzadora del setge
de Stalingrad. Cronista del
conflicte va entrevistar tot
tipus de persones. Dues
mares fa una relectura par-
cial però manté la inquie-
tud de com afecta la guerra
a cadascú.

Ahir, avui i demà
Rosa Andreu i Anna Saba-
té tenen clar que el passat-
ge que es descriu a Dues
mares té una intenció uni-
versal. Perquè les víctimes
dels conflictes se seguei-
xen prodigant avui. Sigui a
la Guerra Civil espanyola,
al genocidi entre tutsis i
hutus, o a l’Iraq. La peça
tampoc és maniquea, ja
que s’explica, per exem-
ple, com els jueus actuaran
com a delators dels seus
companys de gueto a canvi
d’uns privilegis que, pot-
ser, els permetran subsis-
tir. En un genocidi latent,
una dona pot sentir una
força sobrehumana que
l’ajudi a superar una situa-
ció dramàtica, com ara la
mort d’un fill, perquè, co-
menta l’actriu, aquesta si-
tuació «és contranatura»,
no està previst que els pro-
genitors sobrevisquin els
fills.

El muntatge se sustenta
en la interpretació i en una
escenografia suggeridora:
un tul on es projecten om-
bres dels que atempten
contra els jueus («ella no
n’era conscient que ho era,
fins que la tanquen», ex-
emplifica la directora). Un
tren és la metàfora al seu
viatge definitiu. Alhora
transporta la mare a l’hos-
pital on hi ha el fill, teòri-
cament està agonitzant.

L’actriu Rosa Andreu torna
als personatges dramàtics

amb un monòleg sobre
dues mares supervivents
JORDI BORDES/ Barcelona

Les vint-i-set personali-
tats que rebran la distinció
aquest any són: Isak An-
dic Ermay (Istanbul,
1955), empresari del sec-
tor de la moda; Isabel Ar-
qué i Gironès (Barcelona,
1923), pedagoga; Lluís
Barraquer i Bordas (Bar-
celona, 1923), metge neu-
ròleg; Jaume Canyameres
i Cortázar (Terrassa,
1931), economista i pro-
motor cultural; Adriana
Casademont i Ruhí (Giro-
na, 1958), empresària;
Myrtha / Beatriz Casano-
va Mederos (l’Havana,
Cuba, 1936), filòloga, do-
cent i empresària; Maria
Assumpció Català i Poch
(Barcelona, 1925), mate-
màtica; Josep Colomer i
Maronas (Rubí, 1933),
empresari i promotor cul-
tural; Cristóbal Colón Pa-
lasí (Zuera, Saragossa,
1949), psicòleg i empre-
sari; Josep-Manuel Cor-
rales Recasens (Sant Just
Desvern, 1939), perit
mercantil; Joan Coscu-
biela i Conesa (Barcelo-
na, 1954), advocat labora-
lista i dirigent sindical;
Santiago Dexeus Trias de
Bes (Barcelona, 1935),
metge; Enric Frigola Vi-
ñas (Peratallada, Baix
Empordà, 1946), perio-
dista radiofònic; Maria
Teresa Giménez i Morell
(Barcelona, 1928), direc-
tora de cant coral i peda-
goga musical; Juana Mar-
tín Martín (Navalongui-
lla, Àvila, 1952), treballa-
dora social; Feliu Mata-
mala i Teixidor (Amer,
Selva, 1912), projectista
industrial i activista cultu-
ral; Ana María Matute

Ausejo (Barcelona, 1925),
escriptora; José María
Murià Rouret (Mèxic DF,
1942), historiador mexicà
fill d’exiliats catalans;
Manuel Pousa Engroñat
(Granada, 1945), sacerdot
i activista, conegut com a
pare Manel; Josep Maria
Pujol i Gorné (Mollerussa,
Pla d’Urgell, 1941), arqui-
tecte tècnic i empresari;
Teresa Roca i Formosa
(Gavà, Baix Llobregat
1925), promotora cultural
i social; Joan Sabater To-
bella (Barcelona, 1934),
farmacèutic; Neus San-
martí i Puig (Barcelona,
1943), doctora en ciències

químiques i professora
emèrita de didàctica de les
ciències; Manuel de Solà-
Morales i Rubió (Vitòria,
1939), arquitecte i urba-
nista; Josep Tarragó i Co-
lominas (Reus, Baix
Camp, 1945), veterinari;
Eliana Thibaut Comalada
(Vernet, Conflent, 1928),
cuinera i divulgadora de la
història de la cuina nord-
catalana, i Suk Man Yu
(Suwon, Corea del Sud,
1946), directiu.

Les quinze entitats
guardonades són: l’Antic
Gremi de Traginers
d’Igualada, la Caixa d’Es-
talvis de Sabadell, el Casi-

no de Vic, el cos consular a
Barcelona, l’Esbart Man-
resà de Dansaires (secció
de l’Agrupació Cultural
del Bages), els Fils et Fi-
lles de Républicains Espa-
gnols et Enfants de l’Ex-
ode, la Fundació Ajuda i
Esperança, la Fundació
Alfonso Comín, la Funda-
ció Carl Faust, la Fundació
Catalana Síndrome de
Down, la Fundació Joan
Miró, el Gremi de Fle-
quers de Barcelona, el
Museu Geològic del Se-
minari de Barcelona, el
Premi Iluro de Monografia
Històrica i la Unió Espor-
tiva Sant Andreu.

Més Creus de Sant Jordi el 2009
La Generalitat atorgarà els reconeixements a 27 personalitats i 15 entitats
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● El govern va acordar ahir les creus
de Sant Jordi d’aquest any, que
s’atorgaran a un total de 27 persona-
litats (17 homes i 10 dones) i 15 enti-

tats. El nombre ha crescut respecte
dels dos darrers anys (20 persones i
11 agrupacions el 2007; 24 i 9 el
2008). El guardó és un reconeixe-
ment pels serveis prestats a Catalu-

nya en la defensa de la identitat o en
el context cívic i cultural. L’acte de
lliurament tindrà lloc el 21 d’abril, a
les set de la tarda, al Saló de Sant Jor-
di del Palau de la Generalitat.

● A finals dels anys sei-
xanta i a principi dels se-
tanta, l’Estat espanyol va
viure un esclat d’intèrprets
i cantautors que se situa-
ven en equilibri equidis-
tant entre la música lleuge-
ra comercial i la cançó de
protesta. Veus femenines
com ara la de Cecilia,
desapareguda molt jove, i
la de Mari Trini, morta di-
lluns a la nit en un hospital
de Múrcia als 61 anys, són
un exemple d’aquests can-
tautors que parlaven

d’amors, sensacions i acti-
tuds vitals sense que les
lletres dels seus temes fos-
sin prou òbvies per enfu-
rismar la censura, però
sempre contenien prou
missatge per extrapolar
lectures que dites amb al-
tres paraules haurien estat
motiu de sanció per part
del règim franquista.

Mari Trini (María Trini-
dad Pérez de Miravete Mi-
lle) havia nascut a Carava-
ca el 1947. Als anys sei-
xanta havia residit a Lon-
dres i després a París, on

va gravar dos discos en
francès i on va rebre la in-
fluència de la chanson.
Quan va haver tornat a
l’Estat espanyol, va gravar
els discos Amores, Venta-
nas, ¿Quién?, Sólo para ti
i Escúchame, editat l’any
1974, en el qual hi ha un
dels temes més populars
de la seva trajectòria: Yo
no soy esa, una cançó que,
sense ser una declaració
programàtica de feminis-
me, plantejava la negativa
d’una dona a mostrar-se
submisa davant els desit-

jos canviants d’un home.
La família ahir no va vo-

ler fer pública la causa de
la mort, però Mari Trini no
havia tingut mai bona sa-
lut. De petita va tenir una
nefritis que va ser tractada
amb corticoides, que van
ser la causa d’una certa de-
formació facial que es feia
evident en una part dels
llavis. Tot i aquesta cir-
cumstància, Mari Trini va
ser una de les artistes que
en els primers anys de la
democràcia va posar des-
pullada a Interviú.

S’apaga la veu melancòlica de Mari Trini
JAUME VIDAL / Barcelona

Imatge de Mari Trini de l’any 2005. / EFE


