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L’Epicentre Pioneres reivindica les autores de finals del XIX i mitjans del XX
cadora i amb un gran sentit de l’hu-
mor”, afirma Aran. La tercera lectu-
ra, Les cartes de Víctor Català, esta-
rà dirigida per Clara Manyós amb 
Laia Ricart al capdavant. 

L’Epicentre Pioneres també in-
clourà la publicació d’una antologia 
titulada Pioneres modernes i a càrrec 
de Mercè Ibarz, a banda de les obres 
reunides de Víctor Català, Rosa Ma-
ria Arquimbau i Carme Montoriol. A 
més, el 2 d’abril tindrà lloc un con-
cert a la Sala Gran amb obres de 
compositores del modernisme i co-
produït per l’Esmuc. Durant la pre-
sentació del cicle, les creadores van 
celebrar que es recuperin les obres 
d’aquestes autores, però van recla-
mar més visibilitat i que no es que-
di en un exercici simbòlic. “És una 
agulla en un paller i arriba tard”, diu 
Villamor, i Manyós demana “que les 
dones ocupin el lloc que es mereixen 
al sistema teatral actual”.e

març, amb una producció dirigida 
per Mònica Bofill i protagonit-
zada per Montse Germán i 
Júlia Jové. L’obra és, segons 
Bofill, “un Èdip modern 
que posa la dona al centre 
de la funció” i que pren 
forma “de tragèdia freu-
diana amb un destí ine-
xorable”. També a la Sa-
la Tallers, Imma Colo-
mer dirigirà Solitud a 
Stromboli. Somnis, signes 
i símbols, un espectacle 
amb dramatúrgia de Núria 
Casado que vincula la novel·la 
Solitud i la pel·lícula Stromboli a 
partir d’un estudi de Rosa Delor. 
L’espectacle reflexiona sobre “les 
complexitats del concepte d’auto-
ria” i sobre el fet que “tota obra sem-
pre remeti a una altra, malgrat que 
la connexió sigui inconscient”, ex-
plica Casado. Pensada com “una 

conferència peculiar i molt didàc-
tica”, l’obra és protagonitzada 

per Fina Rius i es represen-
tarà del 2 al 4 d’abril. 

Al Museu Nacional 
de Catalunya (MNAC) 
tindran lloc, el 18 i el 19 
de març, tres lectures 
dramatitzades de Llu-
ïsa Denís, Rosa Maria 
Arquimbau i Víctor 

Català. Ester Villamor 
hi dirigirà Una venjança 

com n’hi ha poques, de 
Denís, amb Berta Giraut i 

Joan Marmaneu al reparti-
ment. L’obra és, segons Villa-

mor, “un vodevil tràgic que crida a 
prendre consciència i a donar-nos 
valor com a individus”. Marta Aran 
recupera Es rifa un home!, d’Ar-
quimbau, que protagonitzarà Laia 
Alsina. “És una sàtira del feminisme 
de caràcter catolicista, molt provo-

“No volem jugar a la ruleta russa 
amb les autores, sinó recuperar-les 
i contextualitzar-les per canviar les 
mirades i els paradigmes sobre les 
seves obres”, diu el director del Te-
atre Nacional de Catalunya, Xavier 
Albertí. Amb aquest objectiu la ins-
titució ha seleccionat obres de dot-
ze dramaturgues catalanes d’entre 
finals del segle XIX i la primera mei-
tat del segle XX per bastir l’Epicen-
tre Pioneres, que a partir del 5 de 
març traurà de l’oblit les autores 
amb espectacles, lectures dramatit-
zades, activitats i publicacions. 

 La iniciativa s’inaugurarà amb 
l’estrena de Solitud, de Víctor Cata-
là, a la Sala Petita del TNC. A la Sa-
la Tallers es rescatarà L’huracà de 
Carme Montoriol del 12 al 15 de 

BARCELONA
N.J.

La força torrencial de 
‘Solitud’ entra al TNC 

amb Alícia Gorina

ment es completa amb Oriol 
Guinart, Adrià Salazar, Ona Grau, 
Laura Luna i Adriana Parra.  

Víctor Català utilitza a la no-
vel·la la figura d’un narrador om-
niscient i misteriós que Gorina ha 
atribuït a la mateixa protagonista. 
“La Mila pren la paraula i es con-
verteix en narradora per revisitar 
tota la seva història. És aleshores 
quan comprèn tots els símbols i 
s’adona que ha estat la receptora 
d’una violència estructural”, expli-
ca la directora. A través d’aquest vi-
atge de descoberta, la narració ex-
plora qüestions com el desig sexu-
al, la maternitat i la necessitat 
d’alliberar-se de les opressions so-
cials. Traslladar-la a l’escenari no 
ha estat excessivament complicat, 
diu Alícia Gorina, perquè Solitud 
“és una novel·la molt teatral” en 
què “les descripcions dels paisat-
ges i els espais gairebé funcionen 
com si fossin acotacions”. 

El recorregut emocional de la 
protagonista de Solitud serveix de 
metàfora per a l’escenografia de 
l’espectacle, a càrrec de Sílvia De-
lagneau. “La dramatúrgia i l’espai 
escènic s’han creat alhora. Per ai-
xò l’obra de teatre i l’escenografia 
es van construint a mesura que 
avança el relat”, diu la directora, 
que assenyala que han intentat “no 
coartar l’imaginari plàstic i visual 
brutal de cada frase de la novel·la” i, 
alhora, que aquest imaginari “que-
dés obert”.  

A banda de Solitud, el TNC tam-
bé acollirà a l’Epicentre Pioneres 
una lectura dramatitzada d’una al-
tra obra de Víctor Català, Les cartes. 
Dirigida per Clara Manyós i prota-
gonitzada per Laia Ricart, el monò-
leg dona veu a una dona de classe 
treballadora que puja a escena per 
explicar la seva vida davant la bur-
gesia i es podrà veure el 18 i el 19 de 
març al Museu Nacional d’Art de 
Catalunya.e

Maria Ribera protagonitza amb Pol López 
l’adaptació de la novel·la de Víctor Català

Solitud, de Víctor Català (pseudò-
nim de Caterina Albert), admet tots 
els espòilers. “Em sap greu per qui 
no l’hagi llegit, però ja va sent hora”, 
diu la directora de l’espectacle, Alí-
cia Gorina, abans d’endinsar-se en 
els laberints emocionals d’una de 
les obres més importants de la lite-
ratura catalana. “És la història 
d’una violació escrita en un mo-
ment, el 1905, en què les violacions 
eren molt més comunes i molt més 
invisibilitzades que ara”, afirma Go-
rina, que celebra “la valentia” de 
Víctor Català per treure a la llum “la 
violència de gènere, el desig sexual i 
la realitat social més amagada” sen-
se perdre “els seus principis ni la se-
va manera de fer”.  

Aquesta lluita, que porta intrín-
seca una batalla contra el masclisme 
i el patriarcat en un entorn extre-
madament opressiu, puja a l’esce-
nari de la Sala Petita del Teatre Na-
cional de Catalunya a partir del 5 de 
març i servirà per inaugurar l’Epi-
centre Pioneres.  

Una violència estructural 

Portar Solitud a escena és un projec-
te personal de Gorina –“no un en-
càrrec”, insisteix– que busca reivin-
dicar l’obra fora del context acadè-
mic. “És una novel·la brutal, atrevi-
da i preciosa que molts hem llegit a 
l’institut i que parla de com una do-
na en un context difícil es va poder 
desenvolupar”, destaca la directora, 
que reconeix que la posada en esce-
na respon “a un mirada molt perso-
nal” i “no convencional”. L’actriu 
Maria Ribera hi encarna la Mila, la 
protagonista, en un viatge d’auto-
descoberta i de rebel·lió amb l’en-
torn, mentre que Pol López hi inter-
preta el pastor, Pau Vinyals l’Arnau 
i Pepo Blasco l’Ànima. El reparti-
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Una escena de Solitud, l’adaptació teatral de la novel·la de Víctor Català que s’estrena a la 
Sala Petita del TNC el 5 de març. MAY ZIRKUS / TNC

Foto de família 
de l’Epicentre 
Pioneres del 
TNC. ACN 

El jutjat penal número 26 de Madrid va absoldre ahir 
l’actor Willy Toledo del delicte d’ofensa als sentiments 
religiosos perquè considera que els missatges que va 
publicar en el seu perfil de Facebook en què insultava Déu i 

la Mare de Déu no acrediten per si mateixos que cometés un 
delicte d’escarni contra els sentiments religiosos. Va ser 

l’Associació Espanyola d’Advocats Cristians la que havia 
interposat una denúncia contra l’actor. 

WILLY TOLEDO, 
ABSOLT DEL 
DELICTE D’OFENSA
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