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i clavar plantofada a l’incaut:
una dona estimbada escales
avall, amb el vestit esparracat
i sangonós, capgirada i
cames enlaire. És un cadàver.
I des d’aquesta condició co-
mença l’esgarrifosa contalla.
La violència sexista, l’ús de la
dona com un escarràs sot-
mès a esclavatge és inscrita
en la cultura occidental amb
lletres de foc sobre pell cre-
mada. Jo encara he sentit

contundent, implacable i
veraç, però sense estridènci-
es. Per això tria una morta,
assassinada pel marit des-
prés d’una llarga cadena
d’agressions.

Ramon Simó ha convertit
el relat en monòleg dramàtic,
com una peça de teatre-do-
cument amb una posada en
escena frugal i ajustada. La
imatge inicial ja denota la vo-
luntat de regirar consciències

C
om explicar aquesta
xacra que s’escuda en
la privacitat domèstica

per quedar impune? Com
verbalitzar la por paralitzant
que impedeix a la víctima
denunciar-ho? Ens aclapa-
ren amb xifres, estadístiques
i percentatges, però no
aborden des de l’arrel, i els
violents s’ho miren mentre
fan la digestió. Elsa Solal ho
explica com un testimoni
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una mena de dita terrible:
“Tu a la dona, li pegues una
bona surra, que ella ja sabrà
per què”. Són conductes atà-
viques que s’han mantingut
pel pervers mecanisme de la
por. Cristina Plazas pronuncia
l’esglaiant testimoni amb una
gran contenció i veritat, des
d’una òptica polièdrica que
enriqueix la dicció, i amb mo-
ments magistrals com quan
entre els cops i la sang, amb

llàgrimes als ulls, es permet
l’humorada d’esperar que la
porta s’obri i entri l’agent 007
per deslliurar-la del botxí.
Són flexions que alleugen de
l’extrema tensió que el relat
produeix.

*
L’altra guerra, D’ELSA SOLAL,
AMB CRISTINA PLAZAS.
DIR: RAMON SIMÓ
VILLARROEL T., 14 DE MARÇ.

Entrevista: Elsa Solal Escriptora i dramaturga francesa. Al seu país
és un referent pel seu compromís contra els comportaments violents

“Finsfa50anyslameitatde
lahumanitatnopodiavotar”
Teresa Bruna
BARCELONA

Elsa Solal comparteix el seu ofici li-
terari entre la novel·la i el teatre.
Com a escriptora, ha arribat a pu-
blicar tres novel·les en un any. Com
a dramaturga, ha escrit més de 20
obres i s’han estrenat totes. Dóna
classes a la Sorbona, dirigeix tallers
de literatura, és guionista, ensenya
i dirigeix teatre... És l’autora de
L’altra guerra, que interpreta Cris-
tina Plazas i dirigeix Ramon Simó i
que es pot veure al Villarroel Teatre.

Què li ha semblat la versió de Simó?
És de les més boniques que he vist.
I l’actriu, Cristina Plaza, és extraor-
dinària, puja la història a un nivell
que interessa a la dona, a l’home...
fins i tot als nens! És el seu gran en-
cert. I ho fa amb un humor extraor-
dinari, amb talent. Jo aconsello que
es vagi en família a veure l’obra!

El mèrit és seu, també...
El repte va ser trobar la manera
d’explicar una història tan violen-
ta. Hi volia posar distància i vaig
buscar un llenguatge entre la lite-
ratura i el teatre, amb la frontera
entre l’humor, la ironia i la tragè-
dia, que pogués anar i venir entre
l’humor del personatge i la tragè-
dia que viu. La primera vegada
que vaig anar a entrevistar dones
afectades jo pensava que coneixia
el tema, però quan vaig repassar
les notes i vaig veure les xifres del
meu país, el dels Drets Humans,
em vaig enfonsar. En un any no
vaig poder escriure res. Fins que,
de sobte, em van tornar les veus de
les dones. Són magnífiques, valen-
tes, tenen humor i intenten recons-
truir la vida explicant què els ha
passat. Gràcies al seu humor vaig
poder escriure sense victimismes.

Ha conegut alguna dona maltracta-
da propera a vostè?
Sí, i cada vegada que es versiona
l’obra en descobreixo de noves,
sempre ve algú que em diu: “És la
meva historia, això que expli-
ques!”. Una vegada m’ho va dir una
directora de teatre que era allà per
programar. El teatre, en aquest
sentit, és extraordinari perquè fa
parlar, permet llegir el cor.

Per què no es denuncia a temps?
Tot parteix d’una història d’amor,
de somnis. Fixi’s que l’obra comen-
ça quan era nena, amb contes de
princeses... Hi ha dones pegades a
mort –passa a 3 entre 10–, que es
troben a urgències amb els braços,
les dents, el nas trencat. Però els

estaven ficades en una tragèdia. Ja
es parlava dels maltractaments,
però van ser molts els que van cop-
sar que això pot passar a tothom.
Ara, ella va morir i ell és viu. Gaire-
bé sempre és la dona la que mor.

Per què hi ha dones que encara
eduquen els fills en el masclisme?
Tot just sortim de la prehistòria!
Les dones a França no tenien dret
a vot fins després de la Guerra.
S’adona que la meitat de la huma-
nitat no va tenir dret a vot fins fa
50 anys? I això amb la Revolució
Francesa, que va donar com a fruit
els Drets de l’Home! Les mentali-
tats avancen a poc a poc. Avançari-
en més de pressa amb una llei clara,
una alternativa des de la política.

costa entendre aquesta ira, aquesta
contradicció. És el mite de l’home
estimat, el somni de construir una
vida... I hi ha uns nens i ell n’és el
pare. Aquest és el drama, perquè no
són tontes, ni masoquistes. Però ja
es va sabent com afecta els nens
veure la mare humiliada. Quan tot-
hom sàpiga que és millor tenir la
força de marxar que el fet que un
nen ho vegi, marxaran de seguida.
La dona pensa molt en els fills.

La tragèdia de Marie Trintignan va
ajudar que se’n parlés a França?
L’impacte mediàtic va ser enorme,
va trencar tabús. Marie era una ac-
triu que adoràvem. Noir Désir era
un grup que adoràvem. De sobte,
dues persones que molts adoraven

Elsa Solal va passar per Barcelona per assistir a l’estrena de la seva obra ‘L’altra guerra’ ■ JOSEP LOSADA

Lleidarecupera
els ‘Llibresde
crims’,400anys
devidadelictiva

Joan Tort
LLEIDA

L’Arxiu Municipal de Lleida
ha iniciat la recuperació
dels 80 llibres del Tribunal
de Coltellades, una institu-
ció local encarregada d’im-
partir justícia a la ciutat
entre els anys 1308 i 1700.
Es tracta d’una col·lecció de
llibres i documents que, a
més del seu valor històric,
són un reflex de la vida quo-
tidiana de Lleida durant
400 anys, tant de la parla
del carrer com dels cos-
tums i conflictes.

Fins ara s’han restaurat
21 dels 80 Llibres de crims
i l’Ajuntament busca ara
patrocinadors que es pu-
guin encarregar de recupe-
rar-ne la resta, digitalitzar-
la i divulgar-la. Actes de vio-
lència, robatoris i
agressions sexuals són,
com avui en dia, els princi-
pals delictes que el Tribunal
de Coltellades havia de diri-
mir. Estava format pel ve-
guer de la ciutat i prohoms
destacats. També havien de
dictar sentència per fraus,
alteració d’ordenances i de-
lictes contra la moral. ■




