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Cartell de
l’espectacle

APUNTS PER RESPOSTA A CARTES IMPERTINENTS DE MARTA MOMBLANT RIBAS

Actuació a la Torre del Comte
// REDACCIÓ

i de dues cadires, ja que pot quedar
contextualitzar en qualsevol entorn on
es pugui convocar “una xerrada o una
conferència”: La Dra. Riudors –ex-
cèntrica intel·lectual/reputada sociò-
loga– entra en escena. Ella està pre-
nent “apunts” a partir de cada “con-
ferència” que fa per escriure’n una
“resposta social” dels nostres temps
quan ja han passat gaire bé quatre dè-
cades d’ençà que la M. Aurèlia Cap-
many donà veu al seu calidoscopi de
dones. La Dra. Riudors és una in-
tel·lectual tan excèntrica que, mentre
va llegint les cartes, farà sorgir del seu
imaginari teatral tot de personatges
femenins –i altres de no tan feme-
nins!– que li discutiran el contingut i
li aniran argumentant els diferents an-
gles que presenta la posició social de
la dona a dia d’avui. La Dra. Riudors
provocarà un debat desgavellat entre
ella mateixa i els seus personatges, els
quals haurà interpretat ella tota sola...!
Però en arribar al final, la “confe-
rència-espectacle” esdevé també in-
teractiva, perquè tot formant part de
la lectura i de la interpretació dels tex-
tos de la dramatúrgia, s’ofereix la pa-
raula al públic per a que puguin do-
nar el seu parer respecte al tema so-
cial de la dona i la seva evolució, con-
vidant així al debat, amb tot l’humor
que possibiliti la nostra realitat.

Marta Momblant Ribas que des de
l’any 2006 està instal·lada a Beseit, po-
blació amb la que ha mantingut vin-
cles familiars des de l’adolescència, és
nascuda a Barcelona l’any 1969, i la
seva formació, trajectòria artística i
professional s’ha desenvolupat en la
direcció escènica, la interpretació i en
la dramatúrgia teatral, exercint-la
sobretot a Londres i a Barcelona. Ha
viatjat arreu i a partir del 2006 des-
envolupa també la narrativa: és gua-
nyadora del premi Guillem Nicolau
2009 a les lletres catalanes a l’Aragó
amb la novel·la: La Venta de l’Here-
va, i també finalista del mateix premi
l’any 2008 amb l’obra teatral Fora de
Temps, Fora de Lloc publicada al
2009 a Lo Trinquet, col·lecció a càrrec
de l’Artur Quintana i Font, José Mi-
guel Gràcia i Carles Sancho per l’Ins-
tituto de Estudios Turolenses. 

El passat dia 17 de novembre va
oferir-se al Saló de la Torre del Com-
te l’actuació de Marta Momblant Ri-
bas del seu treball Apunts per Res-
posta a Cartes Impertinents. Aquest
petit espectacle literari obria les IX
Jornades Culturals que organitza la
Comarca del Matarranya amb col·la-
boració amb els ajuntaments amfi-
trions per cada acte que es celebrin en
els diferents pobles de la comarca. En
aquest cas es tractava de teatre en ca-
talà. 

Apunts per Resposta a Cartes Im-
pertinents és una conferència-espec-
tacle en la que es combina la lectura
dramatitzada de les “Cartes Imper-
tinents” que escrigué la M. Aurèlia
Capmany a finals dels anys seixanta
amb la interpretació de tot de perso-
natges creats de nou en clau de co-
mèdia teatral sorgits del text teatral
Resposta a Cartes Impertinents, dra-
matúrgia per a l’escena de gran for-
mat que Marta Momblant Ribas en
rebre subvenció de la Generalitat
de Catalunya (E.A.D.C.) ja va es-
criure l’any 2008, i de la qual l’edito-

rial Tarragonina Arola Editors en
farà la publicació durant la present
temporada dins la seva col·lecció
Textos a part. Teatre Contemporani. 

M. Aurèlia Capmany i Farnés (1918-
1991), novel·lista, dramaturga i assa-
gista, va ser una destacada feminista
i activista cultural. La seva primera
novel·la Necessitem morir es publicà
el 1952. Va ser una de les escriptores
catalanes més polifacètiques, ja que a
més de la narrativa es va dedicar a la
traducció; va conrear el teatre, l’assaig
i altres gèneres. Sobresurten entre les
seves obres La dona a Catalunya:
consciencia i situació, del 1966. 

L’obra de M. Aurèlia Capmany
que l’espectacle de Marta Momblant
ens proposa, veié la llum l’any 1971 en
la seva primera edició – introbable–
sota el títol: Cartes Impertinents de
dona a dona i en la segona i darrera
edició de l’any 1980, gairebé exhau-
rida, es presenta com a Cartes Im-
pertinents amb una carta-pròleg de Jo-
sep Maria Llompart i amb il·lustra-
cions de Pau Fornés. Ambdues edi-
cions a càrrec de l’editorial Moll, a
Palma de Mallorca. L’epistolari con-
té un total de vint-i-vuit cartes escri-
tes per dones a altres dones. Totes les
dones que hi apareixen gaudeixen
d’un magistral dibuix a cavall entre la
indivídua i l’arquetip. De la concreció
d’aquesta dicotomia que la M. Aurè-
lia ens llega a través d’un bon traç, re-
finat i contundent, ens arriba un ca-
lidoscopi tridimensional. Primer, l’es-
sència de l’ànima humana d’aquestes
dones, amb cara i ulls, amb els seus
sentiments i emocions personals es-
devenint així universals; després, el
ventall social de dones en el si d’una
època concreta i per últim, un recull
de dones “històriques”. En acabat, en
sura l’anàlisi social, cultural i psico-
lògic d’homes i dones en la seva ves-
sant més humana al llarg de tots els
temps. 

El treball interpretatiu que es pre-
senta al petit espectacle literari que es
va poder veure a la Torre del Comte
d’Apunts per Resposta a Cartes Im-
pertinents: Divertiment Autocrític de
Realitats Femenines, precisa per al seu
desenvolupament només d’una taula


