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El colpidor “No a la guerra!”  
de Clara Segura i Oriol Broggi

Guillem Balart i Clara Segura a la 
Biblioteca. BITO CELS / LA PERLA 29

nistan (Els nois del zinc) o a la tragè-
dia de Txernòbil (La pregària de 
Txernòbil). Material sensible al vol-
tant del dolor que Broggi i Segura, 
autors de la versió, tracten com un 
delicat i colpidor oratori amb un cor 
de veus i cares gravades que embol-
callen la proposta. Un oratori plan-
tejat com una llarga entrevista d’un 
periodista (Guillem Balart) a l’es-
criptora que se’ns presenta en una 
mena d’introit excessivament par-
simoniós per trencar després qual-
sevol tècnica o forma periodística i 
transformar-se en un poema dra-
màtic que alterna les veus de l’una 
i de l’altre amb el cor abans esmen-
tat. Hi ha una certa dispersió en la 
dramatúrgia, com hi ha lleus pro-
blemes de recepció en els monòlegs 
de l’actriu deguts al joc de la grava-
ció en directe, però el conjunt té el 
pes específic i la força emocional 
dels treballs de Broggi amb una im-
pecable direcció d’actors.e

TEATRE

El ‘Curs de feminisme per 
microones’, amb l’ARA

El llibre de Natza Farré és una 
obra necessària que denuncia el 
masclisme encobert en tots els àm-
bits de la nostra vida quotidiana 
–l’educació, la llengua, la cultura, els 
mitjans de comunicació, la políti-

ca...– i que crida a fer-hi 
front d’una manera radi-
cal: amb una revolució, 
la revolució feminista 
del segle XXI que ho 
canviarà tot, perquè 
canviarà les dones.  

En els últims anys, 
Farré s’ha erigit en una 
veu reivindicativa, en-
tusiasta i rebel que es-
criu, des de l’inconfor-
misme més absolut, 
que les dones han de 
ser feministes per na-
turalesa, pel simple fet 
de ser dones. Si no ho 
són, aquest llibre les 

acabarà de convèncer. Només així 
podran canviar el món.e

LLIBRES

Amb el llibre Curs de feminisme per 
microones (Ara Llibres), Natza Far-
ré va donar un cop de puny a la tau-
la per reforçar el pa-
per del feminisme en 
la nostra societat. 
Sense embuts, sense 
mitges tintes, sense 
por. Amb humor. Im-
prescindible, urgent i 
a la vena. Un curs de 
feminisme exprés, 
amb raons i argu-
ments, dades i exem-
ples i, també, humor, 
ironia i un punt de sar-
casme. Curs de femi-
nisme per microoneses 
es pot aconseguir amb 
l’ARA només al quiosc 
del 25 de desembre al 2 de gener, per 
17,90 euros.  
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‘La guerra no té rostre de dona’  

BIBLIOTECA DE CATALUNYA 117 DE DESEMBRE 

A
mb tot el que tenim a so-
bre, Oriol Broggi i la seva 
tribu han mirat la guerra 
amb els ulls de l’escrip-
tora bielorussa Svetlana 

Aleksiévitx, premi Nobel de litera-
tura que abans de tot és una perio-
dista amb instint per saber, conèi-
xer i explicar. Ella és la veu de cent 
mil veus més. La veu que explica les 
petites històries de la guerra, de les 
guerres, confrontades amb la gran 
història oficial. La veu que dona vi-
sibilitat a aquelles víctimes dels 
conflictes bèl·lics recents del seu 
país. La guerra ha estat sempre una 
cosa d’homes, però les dones, ja si-
gui a casa seva o al mateix front, 
l’han patit i la pateixen amb un do-
lor silenciós i silenciat. 

Aleksiévitx va voltar per tot el pa-
ís buscant la veu de les dones de la 
Segona Guerra Mundial. Del seu 
testimoni i de les seves reflexions 
sobre l’ésser humà en va eixir el seu 
primer llibre, que dona títol a la no-
va creació escènica de La Perla 29 i 
que ja va tenir un precedent teatral 
a Moscou el 1985. El director i l’ac-
triu Clara Segura, però, estenen la 
seva mirada a una bona part de 
l’obra d’Aleksiévitx, que torna això 
sí al mateix tema tot buscant expli-
cacions ja sigui a la guerra de l’Afga-
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