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Dues obres de teatre descobreixen
el paper de la dona en el franquisme

GEMMA TRAMULLAS
BARCELONA

M
és enllà dels titulars, la vi-
da quotidiana és l’espai
que reflecteix més bé els
efectes d’un determinat

moment polític en les persones.
Aquest espai íntim és el motor de
dos muntatges teatrals sobre el fran-
quisme i la transició, que tenen la
dona com a protagonista i que coin-
cideixen a la cartellera: Terror y mise-
ria en el primer franquismo, de José
Sanchis Sinisterra (fins al 18 de ge-
ner al Tantarantana), i Dones amb tot
el dret, de Lapsus Espectacles (només
avui, a l’Espai Bonnemaison).

Sanchis Sinisterra va reconstruir
el fresc d’aquella època parlant amb
els seus pares i buscant documenta-
ció: «Vaig començar a escriure l’obra
a l’inici de la transició –explica–. Hi
havia massa pressa per girar full,
però hi ha coses que s’han de mante-
nir vives a la memòria. Després vaig
deixar el projecte i no el vaig recupe-
rar fins a la victòria del PP. El fran-
quisme renaixia amb un maquillat-
ge nou i vaig tornar a treure la car-
peta amb les escenes». Amb Terror y
miseria en el primer franquismo, va
guanyar el Premio Nacional de Lite-
ratura Dramàtica.

RECLUSES I CAMPEROLES / La compa-
nyia Teatre del Repartidor, dirigida
per Pepa Calvo, interpreta les vuit es-
cenes de la vida quotidiana sota el
franquisme i la transició descrites
pel dramaturg valencià . Tres
d’aquestes històries tenen personat-
ges exclusivament femenins: dones
amb marits al bàndol guanyador i al
vençut, recluses, i camperoles que
van carregar el pes de la feina de ca-
sa i del camp.

Dones amb tot el dret, dirigida per
Daniel Caballero, presenta tres do-
nes en situacions quotidianes en
tres períodes diferents del segle XX:
la república, el franquisme i la tran-
sició. La comparació dóna idea dels
dràstics canvis de drets i de vida que
han patit les dones catalanes al segle
XX. El final de l’obra és un homenat-
ge a les àvies i a les mares que han
lluitat per un present millor. H

Els muntatges fugen de l’èpica i se centren en
les seqüeles del règim sobre la vida quotidiana

«A la transició hi havia massa pressa per girar
full», diu el dramaturg Sanchis Sinisterra

Pàgines 60 i 61 888La recuperació de la memòria històrica 3 La cartellera
El record del franquisme i de la transició ressorgeix en tots els
formats. En teatre, dues obres analitzen aquests dies els efectes
del franquisme en la vida quotidiana; una exposició reconstrueix
el dia a dia de les recluses polítiques a les presons, i la famosa

fotografia del milicià caigut de Robert Capa torna a ser motiu de
debat. Mentre el Barbican de Londres l’exhibeix dins de l’expo-
sició This is war!, un documental torna a plantejar si la imatge va
ser un muntatge o no.

HISTÒRIA 3 EXPOSICIÓ

La repressió de les recluses polítiques
b

G. T.
BARCELONA

‘Les preses de Franco’
reconstrueix la vida a
les presons femenines

Les preses del franquisme van ser
doblement reprimides: per ser ro-
ges i per ser dones. En un article
del maig del 1939, el diari Arriba
defensava que «el motor de la re-
volució roja» era «el rancor de les
dones lletges»: «Un dia el mirall
els va ensenyar que no podien es-
perar res dels seus encants, que
les seves cames eren grasses, de-

formes, i que la dentadura prògnata
allunyaria els amables diàlegs... Eren
lletges, baixes, garrelles. Sense el
gran tresor d’una vida interior, sen-
se el refugi de la religió, se’ls va apa-
gar la feminitat i es van tornar gro-
gues d’enveja».

El text forma part de l’exposició
Les preses de Franco que, a través de fo-
tos, documents i testimonis directes
de dones, rescata l’experiència peni-
tenciària femenina a les primeres
dècades del franquisme. Organitza-
da per l’Associació Catalana d’Inves-
tigacions Marxistes, estarà fins al 7
de febrer al Centre de Cultura de Do-
nes Francesca Bonnemaison.

Les preses de Franco dóna a conèixer
l’experiència d’aquestes dones a
través d’un recorregut per les pre-
sons femenines, entre elles la de les
Corts. El Correccional General de

Dones de les Corts tenia ca-
pacitat per a 200 persones;
el juny del 1938 ja n’alber-
gava 600 i, a l’estiu del
1939 (després de l’entrada
de les tropes franquistes),
va arribar a la xifra de
1.763 recluses i 43 nens. Les
cares de l’època (a la imat-
ge, el taller tèxtil de les
Corts vigilat per una mon-
ja) i les paraules de les que

han viscut per explicar-ho, com
María Salvo, descriuen la vida en
condicions infrahumanes de les do-
nes que van gosar desafiar el fran-
quisme i la societat patriarcal. H

PILAR AYMERICH

33 Una anarquista i una comunista víctimes de tortures a la presó protagonitzen l’escena Intimidad a Terror y miseria en el primer franquismo.


