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P
epe recorre capcot el ca-
mí de terra que puja des 
de Pobra do Brollón Cas-
troncelos (Lugo). Porta 
una càmera de fotos pen-

jada sobre el pit i una immensa tris-
tesa en la mirada. Ho ha intentat ja 
en unes dues ocasions més però 
aquesta és la seva última oportunitat. 
El seu avi i el seu besoncle van ser 
afusellats i llançats a una rasa el 
1936. Des d’aleshores la família de 
Pepe ha intentat trobar-los i donar-
los sepultura. Una única obsessió: 
acomiadar-se’n com a éssers humans. 
Reobrir ferides, en dirien alguns. 

Aquest camí de terra és la seva úl-
tima carta. Al final hi ha una petita 
església de pedra al costat de la 
qual, segons diversos testimonis i 
documents, van ser abandonats els 

cossos de Ricardo i Jose. Pepe ha 
sol·licitat l’ajuda de l’Associació per 
a la Recuperació de la Memòria 
Històrica. Compta amb un grup 
d’experts arqueòlegs de primer ni-
vell que ha aconseguit obrir més de 
300 fosses de les 2.000 que es calcu-
la que hi ha encara al nostre país. 
Tot això amb diners privats.  

Pepe i el responsable de l’equip,  
Xurxo, se saluden a l’arribar i es reti-
ren a una cantonada per deixar pas-
sar l’excavadora que ha de co-
mençar a aixecar la terra amb con-
tundència. Han marcat diversos 
punts per fer-ho amb la màxima 
precisió. La pala clava les seves 
dents en la primera envestida. 
L’operari repeteix la maniobra una 
vegada i una altra fins que rep l’al-
to. Els arqueòlegs entren al forat fet 

i comencen a identificar el que van 
trobant. Netegen minuciosament 
amb petits pinzells cada peça i co-
menten coses entre ells. Falsa alar-
ma. Els ossos no són restes humanes 
i els que apareixen corresponen a 
l’ossera del cementiri contigu. L’ex-
cavadora torna a entrar en acció. El 
mateix ritual. Res. Passen diverses 
hores. Tot el jardí al voltant de l’es-
glésia ja està remogut. I les restes de 
Ricardo i Jose no apareixen. 

Viatge emocional dur 

Els experts arriben a una dolorosa 
conclusió. En el cas de ser-hi, repo-
sen sota la planta de l’església que 
va ser modificada i reconstruïda se-
gurament sobre la fossa. Massa tard 
per a la família. Massa per a la 

memòria. No hi haurà més oportu-
nitats. Pepe ens explica que es va 
embarcar en aquest dur viatge emo-
cional per la seva àvia, que va morir 
sense poder enterrar el seu marit. 
Avui l’he recordat. Paradoxes de la 
vida aquesta setmana s’ha validat al 
Congrés l’exhumació de Francisco 
Franco de la basílica del Valle de los 
Caídos mentre Ricardo i Jose repo-
saran per tota la vida sota una esglé-
sia. La seva família no podrà «digni-
ficar el seu record» com apunta Pe-
pe. Avui també he recordat aquells 
que asseguren que no és urgent. I de 
quantes vegades obliden que la feri-
da continua sagnant per a moltes 
famílies si no permetem que digni-
fiquin la seva memòria. Quaranta 
anys després va sent hora d’abordar 
el tema. H

Al contraatac
Ana Pastor

Dignificar  
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Coïssor, picor i incomoditat són símptomes 
de la candidiasi vaginal, una infecció de les 
membranes mucoses per la propagació d’un 
fong, la càndida, que dona nom a aquesta 
malaltia de moltes dones. Anna Tamayo 
(Barcelona, 1985) la coneix bé perquè la va 
patir durant dos llargs anys. El seu periple 
per consultes mèdiques no trobava una solu-
ció, fins que una ginecòloga li va encertar el 
tractament. Va passar per revisar el seu ar-
bre genealògic. Una vegada curada, Tamayo 
va mirar enrere i, davant de la seva incom-
prensió i enuig sobre tantes visites, cremes i 
fàrmacs que no la van ajudar, en lloc d’abo-
car la seva ira en una carta als diaris, l’ha 
transformat en un cabaret titulat Cándida. 

— Si les vagines parlessin, ¿què ens dirien? 
— Ens demanarien més atenció, tenir-les més 
en compte en el nostre dia a dia. Només sa-
bem que hi són quan tenim la regla, parint o 
en una relació sexual. Ni tan sols sabem de 
vegades si aquest sexe en tal moment la nos-
tra vagina el desitja. Però no serem tan estre-
tes per dir que no, i si es mor de ganes de te-
nir-lo, no serem tan putes d’evidenciar-ho. ¿I 
si només vol carícies? L’hauríem de connec-
tar més amb les nostres emocions. Però ens 
encotillem massa volent encaixar social-
ment, escoltant més fora que dins. 

— ¿El desig està en la ment? 
— En el meu procés, jo he après que la nostra 
vagina està superconnectada al nostre cer-
vell, per tant, petits o greus traumes o veus 
negatives que ens bloquegen poden quedar 

impresos a la vagina, i genèticament, per 
això es traspassa de generació en generació. 
Jo vaig descobrir els dimonis que habitaven 
a la meva vagina. 

— Per això ha hagut de repassar el seu arbre 
genealògic. ¿El saber cura, doncs? 
— Conèixer-se, saber com i de quin lloc aflo-
ren les malalties, d’on arrenquen els trau-
mes que arrosseguem ens calma, però, so-
bretot, ens ensenya a cuidar-nos. 

— Ha fet de l’escenari el seu altaveu. 
— Tot va començar amb els exercicis d’art-
teràpia que vaig compartir amb l’especialis-
ta del tema, Mercè Alegre. Tot el que es podia 
vincular a una candidiasi, la nena que totes 

les dones portem dins i els dolors passats, les 
pors, i la vagina, on resideix aquest centre 
energètic de la creació, va anar derivant cap 
a alguna cosa més escènica. L’art il·lumina 
totes les foscors d’una vida, i fent focus en la 
meva experiència sentia que connectaria 
amb la de tantes dones que han tingut o te-
nen candidiasi. Vaig voler honrar-nos. 

— Normalitzar, calmar, ¡quin gran regal! 
— Sentir i transmetre que tot anirà bé és un 
gran acte de fe. I funciona. En teatre potser 
és més fàcil. Te l’has preparat, confies en el 
resultat perquè ja el coneixes, però aquesta 
fe es pot aplicar a tot. Kelly Hunter és una ac-
triu australiana que lidera un projecte tea-
tral d’ajuda a persones amb autisme. Vaig 
assistir a una formació que va impartir aquí 
i, des d’aleshores, amb altres actors visito un 
jove autista per continuar treballant amb 
ell. El mètode de Kelly Hunter, Heartbeath, 
són jocs entorn d’obres de Shakespeare que 
reprodueixen ambients confortables, com el 
simple batec del cor. Transmetre calma és 
fer sentir que tot va bé. 

— A la sala Fènix (Riereta, 31) fins al 23 de se-
tembre, doncs, la seva obra Cándida serveix 
pedagogia sobre la malaltia en format de ca-
baret emocional: un doble fons. 
— Triple, perquè a mi poder expressar-lo em 
transforma. A totes les meves obres (annata-
mayo.com) sempre he sentit més potència, 
com una fletxa directa a l’emoció, amb mis-
satges viscuts. Em vaig apuntar a teatre de 
petita per conèixer gent, i una vegada em 
vaig deixar anar, vaig sentir que necessitava 
l’escenari per explotar, per comunicar-me i 
connectar més directament, des de l’emo-
ció. Així ho fem des de Nus teatre (nustea-
tre.org) amb teatre fòrum per a adolescents, 
tocant temes com el bulling o la violència de 
gènere. H

«L’art pot il·luminar totes  
les foscors d’una vida»
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Anna 
Tamayo
Puja a escena una titella 
amb forma de vagina amb 
la qual esmicola el perquè 
de la seva candidiasi.


