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d’unadonavíctimad’unaestructu-
ra de patriarcat, d’un entorn mas-
clista molt opressiu, una dona re-
ceptora de violència permanent de
laqualni s’adona,peròquedesper-
ta, recorda comva arribar fins aquí
i,quanrevisita lahistòria, comença
a comprendre i a construir la seva
personalitat; es descobreix com a
dona i persona, descobreix el seu
desig sexual, de maternitat i
d’aprendreaviureensolitud,deser
unapersona individual”.
Per a Subirós El quadern daurat

és un somni de llarg recorregut.
Quan li van oferir tornar a dirigir a
la sala gran del Lliure, va voler una
obra significativa per a ella. I es va
adonarque janolivaliael repertori
que hi haviamuntat fa anys: Gorki,
Horvath,Shakespeare.“Vaigveure
que expliquem moltes vegades en
escena les mateixes històries de
conquesta del poder i formes
d’opressió, i que posem les matei-
xesfigurescomavíctimes”,confes-
sa. Ivadecidircanviar-hoportanta
escena El quadern daurat de Les-
sing amb el seu fabulós personatge
central,AnnaWulf,“unadonamolt
potent i molt en crisi”. “Veig po-
ques vegades en escena una figura
femenina d’aquesta potència, sen-
sibilitat, intel·ligència. L’Anna té
l’envergadurad’unHamletounrei
Lear, la consciència de tot el cos-
mos,delméspetit almésgran,amb
ladiferènciaqueellanovol lacoro-
na,elpoder,volunavidaquetingui
sentit i faci honor als seus ideals i
pugui afirmar les seves contradic-
cions, cuidar els que té al voltant i
tenir en compte els que formen
partdelmateixplaneta”, subratlla.
I tot, diu, “portant a escena la

idea meravellosa de Lessing que
l’Anna manté diversos quaderns
que recullen les diferents facetes
de la seva vida, mostrant així com
mirem de separar-les malgrat que
lanostraexperiènciavital ésquees
barregen”. UnaWulf que, recorda,
és una ficcionalització de lamatei-
xaLessing iquea les seves llibretes
recorre elmónde l’Àfrica colonial,
l’horror estalinista, la seva psicoa-
nàlisi, els seus somnis o la lluita de
sexes i, sobretot “què significa ser
donalliure,mantenir lacoherència
i evitar la fragmentació de les nos-
tresvides”.c

#tuitsdecultura

@LaiaAlemany Laia Alemany Actriu
Felices de anunciar nuevo proyecto teatral!
#Tarántula escrita y dirigida por@TirsoCale-
ro producida por@CromagnonSL e interpre-
tada por@Armando_del_Rio @jonariasv
y servidora! Nos vemos en junio en Madrid

El TNC recupera ambmuntatges i llibres l’obra de dramaturgues
extraordinàries que van ser ignorades després de la Guerra Civil

Lesoblidadesde l’escena
J. BARRANCO Barcelona

Que l’escena barceloni-
na està en procés de
transformació i que les
dones hi tenen però
també exigeixen cada

vegada més un paper més gran
hohadeixatclar lapresentacióal
TNC del cicle Pioneres, que res-
catade l’oblitdotzeautoresde fi-
nals del segle XIX i la primera
meitat del XX. Com en tants al-
tresàmbits,siguinelsmuseusola
literatura, el teatre també tornaa
mirarcapalpassatperrecuperar
les creadores que van ser bande-
jadespelsimplefetdeserdonesi,
enel cas català, perhaverxocat a
mésambunaguerraincivil.Però,
a més, les noves creadores que
ara porten aquestes peces a l’es-
cena, sigui com a muntatge tea-
tral ocoma lecturesdramatitza-
des, demanen que això no sigui
flord’undia,sinólasituacióhabi-
tual. Clara Manyós, que conver-
tirà l’obra de teatre Les cartes de
VíctorCatalà enuna lectura dra-
matitzada al MNAC –institució
que se suma al cicle–, reivindica
“que no es recuperi aquestes au-
toresdosdiesenunavitrina, sinó
que es tregui la vitrina i es faci la
llumd’unavegada sobre totes les
creadores”.
Creadores com Rosa Maria

Arquimbau, Maria Carratalà,
Maria Lluïsa Algarra, Carme
Montoriol, Lluïsa Denís –esposa
deRusiñol, a qui vahaver de res-
catar–,DolorsMonserdàolama-
teixa Víctor Català que ara tor-
nen a la llum gràcies a Pioneres.
El director del TNC, Xavier Al-
bertí,explicaquefadiversosanys
que treballen en aquest cicle.
“Una de les líniesmés durament
segrestades de la creació drama-
túrgica d’aquest país és l’autoria

delesdones”.Sielsautorsdetea-
tre javanpatirper la rupturaque
va suposar laGuerraCivil, “la re-
cepció de l’escriptura de les do-
neshaquedatencaramésrelega-
da, tot iqueexistia iqueteniauna
qualitat extraordinària. Tan ex-
traordinària que és una ferida
profundaa lanostra tradició cul-
turalquenohagiestatpresenten
la construcció de la cultura cata-
lanacontemporània”, admet.
Hi hauria més autores, però

ara per ara n’han triat dotze,
“vinculades ambel calaix de sas-
treestèticquevaserelmodernis-
me i amb l’edat d’or que va ser
l’època de la república, quan per
primera vegada hi va haver una
política cultural en aquest país
amb voluntat de fer encàrrecs i
nacionalitzar teatres, de manera
que la cultura va créixer i va do-
nar fruits. La generació de la re-
pública és extraordinària, iCata-
lunya té un repòquer d’asos de
dramaturgues que no tenen ni la
cultura escènica francesa, ni la
italiana ni la castellana, que co-
mençaamblameravellosaVíctor
Català, que continua ambCarme
Montoriol i RosaMariaArquim-
bau, que passa perMercè Rodo-
reda iqueacaba jaavuiambLluï-

sa Cunillé”, assenyala Albertí.
Així, a més d’adaptar al teatre

Solitud, de Víctor Català, el cicle
Pioneres inclou el muntatge de
l’edípica L’huracà, de Carme
Montoriol, en què una dona és
absorbida per la possessiva rela-
ció que li reclama el seu fill i que
dirigirà Mònica Bofill a la Sala
Tallers. També es faran tres lec-
tures dramatitzades al MNAC:
Unavenjançacomn’hihapoques,
de Lluïsa Denís; Les cartes, de
Víctor Català, i És rifa un home!,
de Rosa Maria Arquimbau, una
obra feminista dels anys trenta
en què efectivament, es rifa un
home. InovamentalTNCes farà
unmuntatge en forma de confe-
rència teatral titulat Solitud a
Stromboli, dirigit per Imma Co-
lomer i protagonitzat per Fina
Rius, que demostrarà la influèn-
cia de Solitud a la gran pel·lícula
Stromboli,deRobertoRossellini.
Amés,hihauncicledecinema

a la Filmoteca, una exposició de
fotografiesde lespioneresalves-
tíbul del TNC i fins i tot un con-
cert, Compositors del Modernis-
me, que recupera compositores
oblidades del període en col·la-
boració amb l’Esmuc . I sobretot
hi ha diversos volums publicats
per Arola Editors que posen a
l’abast el Teatre reunit de Rosa
Maria Arquimbau i el de Carme
Montoriol iqueamésles12auto-
res seleccionades perquè no es
perdinmaimés:Pioneresmoder-
nes. Dotze autores de l’escena ca-
talana 1876-1938, a càrrec de
Mercè Ibarz, que avisa que “no
són arqueologia, són autores
molt bones i de granmodernitat,
a la seva època i avui, dones
transversals,multidisciplinàries,
d’una activitat tremenda, que si
no van fer més teatre va ser per
circumstànciescomlaguerra”.c

MAY ZIRCUS / TNC

@jordiborras Jordi Borràs Fotògraf
Maria Arnal, al matí, i Marcel Cranc per fer la
tarda. A la nit, Sílvia Pérez Cruz i de matina-
da, Ferran Palau #HoVolemTot

@AlvaroColomer Álvaro Colomer Escriptor
Boicot a tots els polítics que, a més de no
donar suport a la cultura, copen Sant Jordi
amb els seus llibres buits

@annapacheco__ Anna Pacheco Escriptora
Que mañana voy a@OT_Oficial a charlar un
poco sobre feminismo con lxs concursantes

Víctor Català
ja feia teatre
documental

]L’escriptoraMercè
Ibarz,ques’haocupatde
l’antologiade les 12drama-
turguespioneresquerecu-
peraelTNC,subratllaque
unafontcomunade les
autoresvaserelperiodis-
me,àmbitenquètotesvan
començaraescriure ipu-
blicar. “Hemderecuperar,
llegirelsarticlesquevan
escriure, comelsdecrítica
musicaldeMariaCarrata-
là,undelscasosmésgreus
demenysteniment.Escri-
viendiversosgèneres, i
escrivienmolt; feienconfe-
rències, erenactivistes,
sufragistes.Lamentable-
mentnoteniml’obrade
TeresaClaramunt, sindi-
calista i líderanarquista.
Nos’hatrobat.Hauria
estatmoltbétenir-lapera
aquestconjuntd’autores,
quevadesdeVíctorCata-
là, filladeterratinent i
polític, iDolorsMonserdà,
fillad’unaburgesianota-
ble, aautorescomRosa
MariaArquimbauoMaria
LluïsaAlgarra, filles
declassemitjana”.
Ibarzes felicitaqueLes
cartesdeVíctorCatalà
siguiunade lespecesque
esportinaescenaperquè
hihadeser: “S’avançaa
Brecht ia trentamilcoses
més”.ClaraManyósporta-
rà l’obraaescena alMNAC
ambLaiaRicartcoma
donaanònimaprotagonis-
ta iambDavidVerdaguer
comaunactormoltpopu-
larquedescriu lapeça ique
esconnectaperSkype.
Manyósexplicaqueéscom
unaobradeteatredocu-
mental, elgènereenvoga
avuia totEuropa.Es trac-
ta,diu,delmonòlegd’una
donadeclasse treballadora
queunactorconegutper
tothomhaportataescena
ique lapresentacomun
experiment.Posadalt
l’escenariunadonaqueno
ésningú,delcarrer,perquè
expliqui la sevapròpia
vida. I, assenyalaManyós,
“de formaaparentment
innocent l’autoramostra
unasocietatquedeixa les
dones forade la llum,els
posaunamordassaperquè
siguinpetites inopuguin
solucionarconjuntament
elqueelspassacadadia”.

UN RETORN OBLIGAT

“No és arqueologia,
són autores bones i
de granmodernitat”,
diuMercè Ibarz

Víctor i Caterina
A la dreta, una
escena de l’adapta-
ció d’Alícia Gorina de
Solitud, de Víctor

Català (Caterina
Albert) al TNC. Maria
Ribera dona vida a la
Mila, la protagonista
de la novel·la

Quadern vermell
L’actriu Nora Navas
encarna Anna Wulf
en l’adaptació d’El
quadern daurat de

Doris Lessing que fa
Carlota Subirós al
Lliure. A la imatge,
una escena del
quadern vermell

CANVIANT LA HISTÒRIA

Subirós: “Veigpoques
vegadesenescena
figures femeninesde la
potènciad’AnnaWulf”
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