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DAVID CASTRO

Estem molt agraïts de rebre’l i 
de rebre’l en vida. No hi ha res 
més trist que t’hagis de morir 
perquè et recordin», va agrair 
un dels seus tres integrants, Pa-
co Mir. 

 
FONT D’INSPIRACIÓ / La directora i 
guionista Carla Simón va ser 
guardonada després de conver-
tir-se en «un dels fenòmens ci-
nematogràfics del 2017» amb la 
seva opera prima Estiu 1993. El 
Conca ha volgut incorporar 
amb ella «el reconeixement a 
professionals que són referents 
per a les generacions més joves. 
També s’ha distingit el projecte 
de música, teatre i dansa Xam -
frà i la residència de creació 
CAN per ser «dos exemples d’un 
ferm com promís comunitari i 
amb el territori que els acull». H

33 Paco Mir, del Tricicle.

un teatre que li ha permès arri-
bar, amb el gest i l’humor, a 
tots els públics». «Ens hem pas-
sat 40 anys sense rebre premis i 
sentint dir que no som cultura. 

«La seva línia és coherent, his-
toriogràfica, feminista», va ma-
nifestar. «No es tracta d’opinar, 
es tracta d’evidenciar». 
 L’exposició s’obre amb un 
quadro pràcticament destruït 
de la pintora Concepción Me-
jía de Salvador, en el qual el 
temps, l’abandonament i la 
falta de cures ha fet efecte des-
prés d’haver passat d’un lloc a 
un altre sense que ningú mai li 
hagués fet cas. Una bonica me-

tàfora de tot el que veurem a 
continuació.  
 Reines considerades no asse-
nyades perquè no poguessin go-
vernar (La reina doña Juana la Lo-
ca, recluida en Tordesillas con su hi-
ja, la infanta doña Catalina, de 
Francisco Pradilla), motllos pa-
triarcals sobre la virtut femeni-
na (Castigo, de Tomás Muñoz 
Lucena), adoctrinaments i pa-
ternalismes diversos (La rebel, 
d’Antonio Fillol), missatges 
moralitzants sobre les dones ex-
traviades (¡Desgraciada!, de José 
Soriano Fort), la maternitat a 
judici (El precio de una madre (A 
mejorar la raza), de Marceliano 
Santa María Sedano, nus gra-
tuïts, fins i tot de nenes, amb 
una mirada clarament pedòfi-
la (Crisálida, de Pedro Sáenz Sá -
enz) i els maniquins de luxe de 
Raimundo de Madrazo (Aline 
Masson con mantellina blanca).  

Disciplines ‘menors’ 

D’allà passem a la introducció 
d’obres de dones en disciplines 
que en aquell moment es consi-
deraven menors, com la minia-
tura, la fotografia, el bodegó de 
la virtuosa María Luisa de la Ri-
va o la còpia, que es va conver-
tir, en l’activitat essencial de 
moltes de les pintores amb ta-
lent, com és el cas de Rosario 
Weiss o Emiliana Carmena.  
 També trobem dones que de-
safien al sistema, com ara María 
Antonia Bañuelos, que va aca-
bar obtenint reconeixement a 
París i de la qual podem veure 
el seu magnífic oli El desvetllar 
d’un infant. Es tanca el recorre-
gut amb Elena Brockman (Paso 
de una procesión por el claustro de 
San Juan de los Reyes, Toledo), Au-
relia Navarro (Desnudo femenino), 
a qui van tancar en un convent 
per ser massa atrevida, i María 
Roësset Mosquera i el seu Auto-
retrat de cos sencer, en el qual per 
fi una dona es pot mostrar a si 
mateixa tal com és. H

ESTRENA A GIRONA

‘Bouvetøya’ 
reivindica el teatre
3 La faula futurista obre el Temporada Alta

MARTA CERVERA 
BARCELONA

M
olts dels pensa-
ments que van as-
saltar aquells que es 
van quedar confi-

nats a casa i sense poder treba-
llar el mes de març passat il·lu-
minen Bouvetø ya (la necessitat 
d’una illa), estrena que inaugura 
el festival Temporada Alta. Serà 
aquest dimarts i dimecres al Te-
atre Municipal de Girona. Ambi-
entat en un món futur, en una 
illa remota que dona títol a la 
peça, aquesta faula on el vídeo 
juga un paper essencial sorgeix 
com «un acte de resistència per 
reivindicar el teatre i la cultu-
ra», explica Julio Manrique, di-
rector de l’espectacle. 

El text el va crear conjunta-
ment amb Sergi Pompermayer, 
Cristina Genebat i Ivan Benet. 
Aquests dos últims també inter-
preten l’obra juntament amb 
Mireia Aixalà, Xavi Ricart, Marc 
Rodríguez i An drew Tarbet. «En 
realitat, tots hem participat des 
del principi en l’obra, una crea-
ció col·lectiva on es barregen vi-
vències de tots i es parla de la 
necessitat que tenim d’explicar 
històries i de com la ficció, de 
manera tangencial, et permet 
descobrir millor la realitat que 
no pas molta de la informació 
que reps», afirma Manrique.  

Bouvetøya existeix. És una ter -
ra deshabitada, coberta de neu, 
a 1.750 quilòmetres de l’Antàr-
tida, sense cap recurs natural 
econòmicament valuós. Un in-
dret que, com la cultura, en-
clou una gran bellesa i aporta 
valors tan intangibles com ne-
cessaris. «¿Què passaria si la cul-
tura no ocupés un lloc en la nos-
tra societat?», es pregunta Gene-
bat, per a qui el teatre és «un es-
pai purificador de l’ànima». 
¿Què passaria si la societat no 

tingués llibres, música, pel·lícu-
les, sèries, dansa? ¿Què passaria 
si la tribu deixés d’asseure’s al 
voltant del foc per explicar his -
tò ries? Bouvetøya, obra amb in-
fluències de Fahrenheit 451, de 
Ray Bradbury, i de La tempesta, de 
Skakespeare, compara la cultu-
ra amb aquesta illa, «un territori 
llunyà, fràgil però també únic i 
imprescindible», apunta Manri-
que. En el fons, Bouvetøya «parla 
de la necessitat de no sentir-se 
sol, en cas de descobrir l’impor-

tant de tenir experiències que 
ens facin sentir, de coses que no 
es poden mesurar econòmica-
ment però que tenen valor».  

Estrena en ‘streaming’ 

Salvador Sunyer, director del 
Temporada Alta, va posar dues 
condicions quan va encarregar 
la peça. Primer, que els diners de 
la producció es destinessin a les 
persones, «perquè hi ha molts 
actors i tècnics que han estat 
sen se feina», va recordar. Segon, 
que el muntatge es pogués rea-
litzar igualment en cas de tor-
nar a tancar-se els teatres, una 
cosa que per sort no ha passat. 
 Bouvetøya serà la primera ex-
periència de programació online 
del festival i permetrà als que 
s’han quedat sense entrades dis-
frutar d’aquesta reflexió futu-
rista. S’oferirà en streaming di-
mecres, però no serà la típi - 
ca retransmissió, ja que des del 
primer moment s’ha tingut en 
compte la presència de càme-
res. «Els actors es dirigiran de 
manera directa tant a la gent 
que és al teatre com als que són 
a casa», afirma Genebat. Aques-
ta setmana, A distància, la pro-
gramació online del festival, tam-
bé ofereix el muntatge d’Ire ne 
Escolar sobre la poesia de Lorca i 
la primera jornada del Torneig 
de Dramatúrgia. H

L’obra està creada  
a vuit mans  per  
Julio Manrique, Sergi 
Pompermayer, Cristina 
Genebat i Ivan Benet

33 Un assaig de l’obra, l’abril passat.
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