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Quan el papa Francesc va dir que el 
feminisme corria el risc de trans-
formar-se en masclisme amb fal-
dilla ens va donar a entendre que 
coneixia bé el concepte «masclis-
me amb faldilla». Cap institució 
com l’Església catòlica ha treballat 
tant en la creació d’una imatge 
simbòlica de la dona associada a la 
submissió i l’obediència, paper 
sub altern allunyat del poder però 
amb la càrrega del pecat i l’obliga-
ció de la puresa. La dramaturga 
Marta Aran –guanyadora d’un 
Max amb Els dies mentits– entra a 
matxet en aquesta selva agresta de 
la mitologia contrareformista amb 

La segona Eva, obra en el cartell del 
Tantarantana fins al 28 de març. 

No es tracta de la fe. De fet, una 
gran virtut de la peça consisteix a 
mostrar-se esmunyedissa da-
vant les trampes de consignes 
gastades i pamflets espremuts. La 
història d’Eva comença en un re-
cés espiritual, una trobada amb 
un frare que per la seva actitud 
acaba denunciat a les xarxes so-
cials. A partir d’aquí es teixeix una 
teranyina de dubtes davant el 
testimoni de la noia, cristal·litza la 
invisibilitat de les violències psi-
cològiques. Del poder sibil·lí d’una 
gran institució a la pressió acla-
paradora de l’entorn domèstic, el 
masclisme també sembla osten-
tar el do de la ubiqüitat. 

S’estiren les incògnites fins al 
seu límit dramatúrgic. Entre flash -
backs constants les escenes fugen 
de l’evidència. Aran, que també di-
rigeix el muntatge, deixa que la 
desconfiança campi al seu aire i 
amb ella els mecanismes de l’abús. 
En paral·lel, pul·lulen per l’escena-
ri una mena de fantasmes buñue-
lians, iconografia mariana que 
empresona la feminitat en la seva 
idealització intencionada. I mentre 
la realitat es descompon cap al seu 
malson com en una obra de Sarah 

Kane, es van obrint pas escenes tan 
boges com aquesta desfilada kitsch 
de moda litúrgica que sembla im-
portada de la Roma de Fellini. 

Residents al Tantarantana 

La companyia El Eje, residents de 
la sala, ha posat en marxa aquest 
ambiciós muntatge que en oca-
sions sembla a punt de desbor-
dar-se. Maria Hernández Giralt 
omple Eva de desorientació i amb 
ella se’ns contagia la seva angoixa 
creixent. Eric Balbàs, com la seva 
parella, treballa una empatia am-
bivalent la transformació final de 
la qual dona sentit al drama. La 
mateixa Aran i Mar Pawlowsky 
s’alternen per domar les contra-
diccions d’aquest personatge tèr-
bol que actua d’advocada del 
  diable. Òscar Intente és, final-
ment, qui s’emporta el gat a l’ai-
gua amb aquest frare tan inquie-
tant i contingut, orfebreria ges-
tual de primer nivell. 

Entre el mite d’Eva la pecadora i 
la immaculada Maria, La segona 
Eva es mou entre les arestes d’un 
tema en rabiosa revisió contem-
porània i, a més, el revesteix amb 
l’examen dels mites simbòlics de 
l’opressió femenina. La digestió de 
la peça ens acompanya a casa. n
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‘La segona 
Eva’: ni verge 
ni pecadora

Un moment de la representació de ‘La segona Eva’ al Tantarantana.
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