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Per autopista al Goya

JOSÉ CARLOS SORRIBES 
BARCELONA

Pere Riera sap tocar la fibra. Sigui 
dit en el millor sentit de la parau-
la, perquè el dramaturg i director 
de Canet de Mar acostuma a aixe-
car artefactes escènics amb cari -
nyo i saviesa artesanals. Ho ha tor-
nat a fer al Goya amb La dona del 
600, una obra que oscil·la entre la 
comèdia i el drama sobre rela-
cions familiars, en general, i, en 
concret, sobre com superar el buit 
per la pèrdua d’un ésser estimat. 
Fa, a més, un homenatge entra -
nyable a aquest vehicle menut, ro-
danxó, que va ser un pas cap a la 
modernitat a l’Espanya franquis-

ta dels temps del desenvolupa-
ment. Va ser tota una icona social. 
 El Tomàs (Jordi Banacolocha) 
és vidu, i als 70 anys llargs s’ha de 
privar de cafè, sal, greixos... Vida 
tranquil·la de jubilat. Un dia rep 
una visita sorpresa: la seva filla 
Montse (Àngels Gonyalons), met-
ge cooperant a l’Àfrica. Però la 
sorpresa se l’emportarà ella. Al 
seu pare, que va treballar a la Seat 
i la Pegaso, se li ha ocorregut 
construir un 600 al menjador a 
partir d’una maqueta. Aquí que-
da, això. Va ser, anys enrere, el 
cotxe familiar, que la seva dona, 
la Carme (Mercè Sampietro), va 
batejar com el confit. 

 No només la Montse no sabia 
que hi havia un cotxe a la sala d’es-
tar, sinó tampoc la seva germana, 
la Pilar (Rosa Vila). Fa uns mesos 
que està distanciada del seu pare i 
passa per un mal moment des-
prés de separar-se de forma abrup-
ta del seu marit (Pep Planas). El re-
trobament destaparà records i 
qües tions pendents del passat. 
Riera soluciona aquests salts en el 
temps de forma efectiva i amb l’ús 
de projeccions. Serà llavors quan 
la Carme emergeix com un perso-
natge capital perquè coneguem 
amb detall aquests secrets que 
tant costa que surtin a la llum. 
 No és únicament la idea de 
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bussejar entre ferides obertes el 
que fa de La dona del 600 un mun-
tatge molt recomanable. El mo-
tor de l’obra és el camí: com Riera 
construeix la dimensió dels seus 
personatges, com aixeca la trama 
a foc lent amb la seva aptitud per 
escriure diàlegs sense que res fal-
ti o sobri. I amb la seva capacitat 
per jugar amb les emocions, fins i 
tot amb la força de la nostàlgia, 
sense ser llagrimós. 
  
GRAN SAMPIETRO / El director té, a 
més a més, una alineació magní-
fica en el repartiment. És un luxe 
tenir una actriu de la dimensió 
de Mercè Sampietro, que no es 
prodiga als escenaris, o Jordi Ba-
nacolocha en un paper que sem-
bla escrit per a ell. Gonyalons i Vi-
la també perfilen amb tots els 
seus matisos dues germanes tan 
oposades, mentre que Planas és 
un actor de total fiabilitat. La do-
na del 600 circula, en definitiva, 
com ho feia el mític utilitari. H33 Imatge de ‘La dona del 600’.

Una instal·lació  regala ninots de la icona de Capa a qui deixi vivències sobre  
la guerra civil  H  L’autor  recupera «petites històries més importants que la Història»

Milicians de la memòria

OBRA DE FERNANDO SÁNCHEZ CASTILLO A VALÈNCIA

NACHO HERRERO 
VALÈNCIA

No hi ha una única història de 
la guerra civil com no n’hi ha 
del milicià de Robert Capa. La 
icònica fotografia de la revista 
Life va poder ser seva o de la seva 
dona, Gerda Taro; el protago-
nista potser va ser l’anarquista 
alcoià Francisco Borrell o 
potser no, i la seva mort va po-
der ser real o figurada. De fet, 
ara a l’IVAM de València hi ha 
una brigada sencera de mili-
cians de joguina que s’han po-
sat en formació per rescatar pe-
tites histò ries d’aquella etapa. 
Van començar sent prop de 
4.500, però, com en les batalles 
reals, cada vegada queden 
menys i així seguirà. 

«El milicià era la imatge que 
representava la guerra civil es-
panyola en el món lliure i a tra-
vés de convertir-lo en una jo-
guina el volíem utilitzar com a 
vehicle per aquestes petites 
històries de la Història que es-
tan sense vertebrar i que de ve-
gades són més importants que 
l’oficial», explica l’artista Fer-
nando Sánchez Castillo (Ma-
drid, 1970). 

La idea és que cada visitant 
més gran de quinze anys agafi 
un dels soldadets després d’ha-
ver deixat a la paret una histò -
ria, reflexió, comentari o imat-
ge de la guerra espanyola. L’edat 
triada no és casual, ja que, recor-

da Sánchez Castillo, era «quan 
un es podia allistar a l’exèrcit en 
els últims mesos del conflicte». 
Quan de les armes de joguina es 
passava a les reals. 

De tu a tu 

Miguel Caballero, comissari de 
la mostra, explica que «la idea 
era fer el contrari del que habi-
tualment és un monument, que 

té el seu pedestal i davant el 
qual el ciutadà només es pot 
acostar i mirar cap amunt». 

«Això és un monument horit-
zontal, que no et diu què o com 
has de recordar sinó que et 
convida a construir el record 
que tu vulguis. Va desaparei-
xent però es tradueix en petites 
històries per construir una me-
mòria popular que vagi en mol-

MIGUEL LORENZO
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tes direccions en comptes 
d’una sola d’unidireccional i 
tan cada», diu. 

Les històries, gairebé totes en 
format pòstit, que quedin pen-
jant a les parets de l’Institut Va-
lencià d’Art Modern poden te-
nir una nova vida i fer un altre 
salt. «Són històries per no ser 
oblidades. Probablement s’en-
quadernaran i es quedaran a 
l’IVAM», apunta l’autor de Fake 
games. El monument col·lectivitzat. 

Com el milicià, com els jocs, 
aquests relats, apunta Castillo, 
«poden ser fake o no perquè la 
tradició oral els canvia i hi pot 
haver mitologitzacions, però 
crec que en gairebé totes hi ha 
un pòsit de veritat, com amb el 
milicià, perquè tot i que esti-
gués posant, el que simbolitza-
va era allà». 

Tornada de l’exili 

En aquest cas el famós i contro-
vertit milicià ha tornat a la seva 
manera d’un possible exili, ja 
que les peces s’han fet a Mèxic, 
el país que va acollir molts per-
dedors. «Una empresària d’allà 
amb qui havia treballat abans i 
que és neta d’un republicà cata-
là es va entusiasmar amb la 
idea de fer-les. És una figura ar-
tesanal, de cinc parts que han 
enganxat. A la base posa Mèxic 
i hi ha l’escut de la República», 
explica Sánchez Castillo. 

Que l’exposició es faci a 
València té els seus motius: 
d’una banda la vinculació amb 
el món de la joguina, però tam-
bé amb l’ús del que és lúdic. 
«Aquí se subverteix la imposi-
ció d’una manera festiva. Allà hi 
ha les Falles, la Tomatina o els 
Enfarinats. És una forma de, a 
través de la festa, del joc, so-
breviure a l’opressor», apunta 
l’artista madrileny. H

La proposta és per a 
persones  a partir de 
15 anys, l’edat amb 
què et podies allistar 
al final del conflicte
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