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● Quan feia les pràctiques
com a estudiant de Comu-
nicació Audiovisual a la
Pompeu Fabra, Carla Su-
birana filmava sovint la se-
va àvia Leonor. Deu anys
després, algunes d’aque-
lles imatges formen part
del documental Nedar, el
primer llarg de la directora
i amb el qual reconstrueix
la indagació que ha fet so-
bre el seu avi desconegut,
Juan Arroniz, que va morir
afusellat l’any 1940 en ser
condemnat per uns atra-
caments a mà armada. Qui
va ser? Un anarcosindica-
lista que, tot just acabada
la guerra civil, va arriscar
la vida robant uns diners
per destinar-los a finalitats
socials i polítiques? D’a-
quest home pràcticament
no n’hi havia parlat la seva
àvia. Tampoc la mare. Per
què no ho havien fet? Va
pesar la por? O la necessi-
tat de l’oblit? Subirana,
com es fa present en algu-
nes imatges del film, s’ha-
via imaginat l’avi com un
personatge del cinema ne-
gre: amb un barret i amb el
rostre mig amagat. De fet,
no en tenia cap imatge, cap
fotografia.

Carla Subirana va parlar
del seu avi, o del poc que
en sabia, al periodista i do-
cumentalista Xavier Mon-
tanyà quan va coincidir
amb ell treballant en una
productora. Ell va animar-
la que investigués el cas
(de manera que va buscar
en els diaris de l’època,
que volien amagar la
implicació política d’Ar-
roniz i els seus companys,
però on Carla Subirana va
llegir què havia dit l’avi en
atracar una sabateria:
«También los rojos tene-
mos derecho a la vida») i
que ho treballés per fer-ne
un documental. En el mo-

ment, però, que va decidir-
se a tirar endavant el pro-
jecte, Leonor Subirana pa-
tia Alzheimer. Poca cosa
podia explicar-li de Juan
Arroniz l’àvia, una dona
que va haver de ser molt
forta per pujar sola una fi-
lla, que, a més, ho era d’un
represaliat del franquisme.
Tampoc ho podia fer la
mare (una altra dona forta
que també va pujar sola la
seva filla en separar-se del
seu marit), perquè no va
buscar sobre el pare potser
per por al que podia desco-
brir-ne. Una família de do-
nes soles amb el pes d’una
absència. «Tenia poques
dades per fer una pel·lícula
sobre el meu avi. Alesho-
res vaig pensar que, en tot
cas, seria més interessant
que ho fes sobre què no en
sé i no sabré mai, de mane-
ra que el buit s’ha d’omplir
amb la imaginació.»

Què no sabrà mai? «És
un misteri, la relació que
va mantenir Arroniz i la
meva àvia, que, segons la
seva mare, no va perdonar-
li que l’abandonés amb la
seva mort», comenta. Què
va passar en un viatge que
van fer a Mont-ros? A
aquest poble del Pallars,

on hi va néixer l’àvia, s’hi
va acostar Carla Subirana i
hi va trobar la tia Hermí-
nia, que diu que no recorda
res, que no sap res, i que
veu malament que la nebo-
da busqui en el passat de la
seva germana Leonor.
Carla Subirana tampoc no
sabrà moltes altres coses
del seu avi d’origen mur-
cià que, amb 23 anys, va
arribar el 1929 a Gavà i va
treballar-hi com a munta-
dor de radiadors a la fàbri-
ca Roca. Però, durant la re-
cerca, sí que va saber que
Juan Arroniz havia tingut
una altra dona, una altra
família, a Gavà. Què en sa-
bia l’àvia? Reconstruint la
investigació i la gestació
del film mateix, en diver-
sos moments de la pel·lí-
cula hi apareix el desapa-
regut Joaquim Jordà, al
qual acudeix Carla Subira-
na quan se sent perduda o
desconcertada. «Jo no
vaig ser alumna d’en Jor-
dà, però el vaig conèixer i,
com en el cas de tants d’al-
tres, em va ajudar molt.
Sabia moltes coses i les
que no sabia, se les inven-
tava. En tot cas, parlar amb
ell sempre era estimu-
lant», explica Subirana.

Durant el llarg procés de
creació de Nedar, l’autora
es va adonar que havia de
narrar el documental en
primera persona: «En
principi, no ho considera-
va. Però hi havia tanta im-
plicació personal que ha-
via de fer-ho així. En tot
cas, vaig tenir els meus
dubtes sobre si podia inte-
ressar a ningú més una his-
tòria tan personal, però
vaig pensar que l’oblit que
pesa sobre tota una època
és molt compartible.» El
fet que, mentre rodava el
film, la seva mare també
comencés a patir Alzhei-
mer va influir en la narra-
ció subjectiva del film:
«No ho podia fer d’una al-
tra manera.» Davant tanta
desmemòria, la cineasta
ha fet un acte de memòria
amb el convenciment que
aquesta pot fer mal (amb
cada revelació, es capbus-
sa en la piscina havent dit
que, des de petita, nedar li
ha alleugerit el mal d’es-
quena) però que a la vega-
da també cura. Nedar es va
presentar divendres als ci-
nemes Alexandra, de Bar-
celona, on Leonor Subira-
na va treballar-hi durant
35 anys.

«Nedar» és un documental de Carla Subirana que indaga sobre el seu avi, afusellat l’any 1940
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Desmemòria d’una època
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● Més enllà del feminis-
me, del comunisme i de tot
els ismes generalistes, Do-
ris Lessing reivindica un
món intimista en què es
critiqui la crisi moral i la
política mundial. La premi
Nobel de literatura del
2007 va escriure Jugar
amb un tigre com la conti-
nuació del seu conegut El
quadern daurat. De fet, to-
tes dues creacions literà-
ries es van escriure pràcti-
cament alhora i van passar
uns quants anys fins que
no es van traspassar al pú-
blic. La directora Carlota
Subirós, que ja va explorar
la crisi de parella en peces
com Marie i Bruce, reprèn
aquest micromón, des
d’on es fa una diagnosi po-
lítica que, mig segle des-
prés, continua vigent.
L’obra s’estrena dijous a
l’Espai Lliure i es podrà
veure fins al 14 de desem-
bre.

Jugar amb un tigre es va
estrenar a Londres el març
del 1962. La producció del
Teatre Lliure suposarà
l’estrena d’aquest text a
l’Estat espanyol. Els per-
sonatges de Lessing aspi-
ren a trobar una forma amb
la qual transformar el
món, un cop conegudes les
barbaritats perpetrades per
Stalin: el comunisme es
revela un camí viciat. Les

militàncies estan en crisi i
només troben consol en
l’àmbit familiar.

Les feministes dels anys
seixanta van adoptar El
quadern daurat de Les-
sing com la Bíblia
d’aquest corrent. L’autora
rebutja qualsevol protago-
nisme sota una bandera
generalista. «Està com-
promesa amb les dones, sí,
i també amb la intel·ligèn-
cia i la honestedat», co-
menta Subirós. La parella
acorda conjuntament tro-
bar una relació que els
mantingui en un compro-
mís i alhora els permeti
sentir-se lliures. La força
dramàtica de la peça és
que, tot i estar d’acord amb
el plantejament, no coinci-
deixen a la pràctica perquè
«el que un necessita per
sentir-se lliure no és el ma-
teix que l’altra».

Subirós ja abordava la
relació de parella a Marie i
Bruce, de Wallace Shawn,
el 2005. La directora
apunta que hi troba «una
inquietud recurrent», com
també a Els estiuejants
(2006) de Gorki, en què es
descobria un món en crisi.
Dos referents claus a Ju-
gar amb un tigre. Per cert,
no hi apareix mai l’animal,
però val com una metàfo-
ra: «L’impuls de llibertat
és bell i dolorós, creador i
destructor alhora.»

Subirós presenta la vessant
teatral de la premi Nobel de

literatura Doris Lessing
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Un instant de l’assaig. / ROS RIBAS

● Un miler de persones de
diferents punts dels Països
Catalans es van reunir ahir a
Perpinyà per reivindicar
l’oficialitat del català a la
Catalunya Nord en el curs
d’una manifestació que va
marcar el punt i final de la
Flama del Correllengua,
coincidint amb la data del 8
de novembre, el dia que se
celebra el Tractat dels Piri-
neus. Enmig d’una jornada

festiva, en què no van faltar
castellers i bastoners, els
missatges que es podien
llegir a les pancartes feien
referència a la necessitat de
normalitzar el català a les
escoles i mitjans de comu-
nicació de la Catalunya
Nord. I al capdavant de la
manifestació, el lema «Es-
borrem el Tractat dels Piri-
neus». La Coordinadora
d’Associacions per la Llen-
gua (CAL) suma dotze edi-

cions de Correllengua i el
balanç que se’n fa aquest
any és positiu. El nombre
de poblacions adherides ha
incrementat un 20% res-
pecte de l’edició anterior;
s’ha arribat a 450 municipis
d’arreu dels Països Cata-
lans i hi han participat unes
300.000 persones. «És un
pas qualitatiu, perquè cada
vegada hi ha més institu-
cions del món local i més
ajuntaments que l’assumei-

xen com un acte festiu de
les seves festes locals», va
explicar el seu president,
Pep Ribas.

D’altra banda, el presi-
dent d’ERC, Joan Puigcer-
cós, va subratllar ahir a Per-
pinyà que, efectivament, el
Consell General dels Piri-
neus Orientals passarà a
formar part de l’Institut Ra-
mon Llull el mes de desem-
bre, tal com s’havia aprovat
a l’estiu.

Un miler de persones es manifesten a
Perpinyà per l’oficialitat del català
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