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Només quan plou ens parla de la brutalitat i del silenci.  

I de l'amor pels qui ja no hi son. Ens parla d'honorar als nostres morts,  
lligats a nosaltres "com en la nit les flames a la fosca"  

	

NOMÉS QUAN PLOU 

	

Després	d'anys	de	llegir	tot	allò	que	queia	en	les	

meves	mans	 sobre	 la	 Guerra	 (in)Civil	 i	 la	 post-

guerra,	vaig	arribar	a	Mallorca,	a	la	presó	de	Ca'n	

Sales,	seguint	el	fil	de	Matilde	Landa,	dirigent	del	

PCE	 desterrada	 a	 la	 nostra	 illa.	 Vaig	 descobrir	

Matilde	 Landa	 gràcies	 a	 Tomasa	 Cuevas,	

investigadora	 i	 escriptora	 que	 es	 va	 dedicar	

durant	molts	anys	a	recollir	el	testimoni	de	dones	

que	havíen	passat	per	les	presons	franquistes.	Testimonis	esfereïdors,	cruels	i	també	

molt	 lluminosos.	 Dins	 la	 presó	 de	 Ca'n	 Sales	 és	 aquesta	 llum	 la	 que	 em	 corpren.	

M'encanta	aquesta	paraula.	Corprendre.	Aurora	Picornell	em	pren	el	cor.	I	durant	deu	

anys	m'he	dedicat	a	endinsar-me	en	la	seva	vida	,	en	la	seva	lluita,	en	la	seva	llum.	La	

llum	que	compartien	totes	 les	dones	que	varen	 lluitar	des	d'allà	on	 fossin.	Amb	un	

somriure.	 Fins	 el	 final.	 No	 hi	 ha	 resignació	 en	 el	 seu	 somriure,	 no	 hi	 ha	 un	 voler	

agradar;	hi	ha	convicció,	capacitat	de	lluita,	hi	ha	un	amor	immens.	Hi	ha	determinació	

i	 alegria.	 	 Dones	 valentes	 que	 tenen	 por.	 Dones	 valentes	 en	 circumstàncies	

extremadament	fosques		escullen	l'optimisme.	A	l'any	36	i	a	l'any	2016.	Només	quan	

Plou	és	per	a	elles.	És	un	homenatge	a	totes	les	dones	valentes,	a	totes	les	dones	de	

combat.	Les	d'ahir	i	les	d'avui.	

A	Laura	Blau,	exemple	de	lluita	i	optimisme.	In	memoriam	

Aina	de	Cos	

Autora	
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Les	 guerres	 són	 abominables.	 Les	 històries	 de	 supervivència	 i	 de	 lluita	

segueixen	vives,	com	alguns	dels	seus	protagonistes.	D'altres	no.	D'altres	es	deixaren	

la	vida	en	defensa	dels	drets	i	de	la	millora	de	les	condicions	socials	i	laborals	de	les	

quals	ara	gaudim.	És	el	cas	d'Aurora	Picornell.	Aina	de	Cos	recupera	la	seva	història	

com	a	punt	de	partida	per	a	parlar	de	la	memòria,	del	dolor	i	de	la	lluita,	i	també	de	

l'amor.	

A	 través	 del	 record	 d'Aurora,	 volem	 donar	 veu	 a	 totes	 les	 dones,	 moltes	 d'elles	

silenciades,	que	cregueren	i	lluitaren	per	un	món	més	just	i	més	feliç.	

Les	nostres	padrines,	les	seves	mares,	les	mares	de	les	seves	mares,	es	varen	deixar	la	

pell	perquè	poguéssim	llegir	i	escriure	ja	fóssim	nins	o	nines,	que	el	fet	que	ser	un	home	

o	una	dona	no	marqués	una	diferència	respecte	dels	drets	i	oportunitats,	o	també	per	

a	l’accés	a	una	feina	digna	per	a	tothom.	

Feim	 teatre	 per	 contar	 històries	 que	 consideram	

necessàries,	 en	 un	 viatge	 on	 les	 emocions	 són	 el	

nostre	 vehicle.	 "Només	 quan	 plou"	 és	 un	 viatge	

poètic	en	el	qual	s'enfronten	els	herois	quotidians	

amb	 els	 	 botxins.	 Un	 viatge	 en	 el	 que	 la	 culpa	 i	

l'amor	es	troben	ballant	un	bolero.	Un	ball	que	neix	

dels	malsons	i	els	records.	És	el	cant	a	una	memòria	

molt	recent	encara,	malgrat	ens	vulguin	fer	veure	

el	contrari.	

Fran	Arráez	

Director	
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	 	 El text és obra de l’actriu i dramaturga mallorquina Aina de Cos  
i ha estat el guanyador de la convocatòria EN OCASIÓ DE LA DONA,  

impulsada pel Teatre Principal de Palma.  

	

	

SINOPSI 

La Nit de Reis de 1937 Aurora Picornell és assassinada al cementeri de 
Porreres. La mateixa nit apareix en un cafè del Molinar un feixista amb uns 
sostenidors tacats de sang. Vint anys després, la seva germana Llibertat 
Picornell, torna a l'illa: el malson segueix viu.  

NOMÉS	 QUAN	 PLOU	 és	 un	 espectacle	 inspirat	 en	 la	 vida	 d’Aurora	 Picornell	 a	

través	 dels	 records	 de	 la	 seva	 germana	 Llibertat.	 El	 text	 és	 obra	 de	 l’actriu	 i	

dramaturga	mallorquina	Aina	de	Cos	i	ha	estat	el	guanyador	de	la	convocatòria	

EN	OCASIÓ	DE	LA	DONA,	impulsada	pel	Teatre	Principal	de	Palma.	El	director	de	

l’espectacle	és	 Fran	Arráez,	director	de	Granada	establert	 a	Madrid	 i	 amb	una	
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llarga	trajectòria	professional	en	teatre	i	televisió.	Els	dos	han	creat	un	espectacle	

que	no	pretén	ser	una	reproducció	fidel	d’uns	fets	històrics,	sinó	que	parteix	d’una	

història	i	d’una	vida,	la	d’Aurora	Picornell,	per	construir	un	relat	teatral,	molt	lligat	

a	les	imatges	i	l’estètica	del	cinema	negre,	que	parla	de	la	memòria,	del	dolor,	de	

l'amor	i	que	sí	pretén	ser	un	homenatge	a	Picornell	i	a	totes	les	dones	valentes	

que	 varen	 lluitar	 perquè	 avui	 el	 món	 sigui	 un	 pot	 millor.	 Tots	 els	 fets	 que	

s'esmenten	són	fets	reals.	La	part	de	ficció	és	la	trobada	entre	els	dos	personatges	

vint	anys	després.	Una	trobada	que	es	converteix	en	un	duel,	en	una	mena	de	

combat	entre	qui	pensa	que	esteim	fermats	a	les	circumtànscies	i	qui,	en	canvi,	

creu	cegament	que	sempre	hem	de	poder	tenir	la	possibilitat	d'escollir.	

L’espectacle	 s'estrena	 al	 Teatre	 Principal	 de	 Palma	 el	 proper	 25	 de	 febrer	 i	 hi	

estarà	fins	dia	28.	L'origen	de	"NOMÉS	QUAN	PLOU"	és	una	peça	de	microteatre	

representada	primer	a	Mallorca	en	català,	en	una	edició	de	TEATRE	DE	BARRA,	i	

més	tard	a	Madrid,	en	el	projecte	de	MICROTEATRO	POR	DINERO,	en	la	versió	en	

castellà.	 Ara,	 autora	 i	 director	 es	 proposen	 dur	 a	 escena	 el	 desenvolupament	

d'aquella	història,	aprofundint	i	ampliant	la	trama.		
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Tots els fets que s'esmenten són reals. La part de ficció és la trobada  

entre els dos personatges vint anys després. Una trobada que es converteix  
en un duel, en una mena de combat entre qui pensa que esteim fermats  

a les circumstàncies i qui, en canvi, creu cegament  
que sempre hem de poder tenir la possibilitat d'escollir 

	
EQUIP	ARTÍSTIC	
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DIRECCIÓ		

Fran	 Arraéz.	 Director	 de	 Granada	 afincat	 a	 Madrid	 amb	 una	 llarga	 trajectòria	

professional.		

Premi	Millor	director	de	Teatre	Musical	2014	per	Goodbye	Barcelona.		

Entre	 les	 darreres	 obres	 que	 ha	 dirigit	 hi	 ha:	 Sólo	 Cuando	 Llueve	 d'Aina	 de	 Cos,	

protagonitzat	per	 la	mateixa	autora	 i	Antonio	Albella	a	Microteatro	Por	Dinero	de	

Madrid.	Autostop	de	Carlos	Be,	Teatro	Lara	de	Madrid.	Goodbye	Barcelona	de	Karl	

Lewkowicz	 i	 Judith	 Johnson,	musical	 sobre	 les	 brigades	 internacionals,	 Teatre	 del	

Raval	de	Barcelona.		

Com	 ajundant	 de	 direcció	 ha	 fet	 feina	 amb	 grans	 directors,	 entre	 els	 qui	 podem	

destacar:	Josep	María	Pou,	El	tipo	de	al	lado	amb	Maribel	Verdú	i	Antonio	Molero.	

Tamzim	Townsend,	Tócala	otra	vez,	Sam	amb	María	Barranco	i	Luis	Merlo;	i	Días	de	

vino	y	rosas	amb	Carmelo	Gómez	i	Silvia	Abascal.		

Ha	 dirigit	 i	 produït	 la	 sèrie	 de	 televisió	 Llueven	 Vacas	 amb	Maribel	 Verdú,	 Víctor	

Clavijo,	Laia	Marull,	Secun	de	la	Rosa,	Gloria	Muñoz,	Pedro	Miguel	Martínez,	María	
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Barranco,	 Asier	 Etxeandía,	 Mónica	 Regueiro,	 Sergio	 Peris-Mencheta,	 Gemma	

Charines,	 Carmen	Mayordomo	 i	 Eduardo	Noriega,	 basada	 en	 el	 text	 homònim	 de	

Carlos	Be.		

	

DISSENY	DE	LLUMS		

Toni	Gómez.	 Director	 tècnic	 i	 dissenyador	 d’il·luminació.	 Entre	 1985-1992	 entra	 a	

formar	part	de	la	companyia	IGUANA	TEATRE	com	a	director	tècnic	i	il·luminador	amb	

la	 qual	 dissenya	 la	 il·luminació	 de	 tots	 els	 seus	 espectacles,	 així	 com	 els	 de	 la	

companyia	infantil	TEATRE	DE	LA	SARGANTANA	.�També	ha	col·laborat	en	muntatges	

del	Teatre	Lliure	de	Barcelona	i	la	compañía	Els	Joglars.		

El	1993	És	contractat	per	la	FUNDACIÓ	LA	CAIXA	com	a	director	tècnic	i	dissenyador	

de	la	il·luminació	de	totes	les	exposicions	inaugurades	a	la	seva	seu	del	Gran	Hotel	a	

Palma	de	Mallorca,	càrrec	que	exerceix	fins	al	2009	,	i	assumint	diferents	projectes	

dissenyats	en	el	seu	estudi	particular.		
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VESTUARI	

Àngela	Vallori.	 Psicòloga	de	professió	 i	modista	d'ofici	 i	 herència.	 	 Acaba	els	 seus	

estudis	de	psicologia	a	la	Universitat	de	Barcelona	l'any	2006	i,	poc	després	comença	

a	combinar	aquesta	professió	amb	la	idea	de	restaurar	un	taller	de	costura	familiar	

tancat	als	anys	80.		Al	2009	comença	a	estudiar	a	l'Estudi	de	Disseny	de	Laura	Bennecci	

fins	que	a	l'any	2013	decideix	aventurar-se	amb	el	seu	propi	espai-taller	de	creació	

artística“	XICOIA”.	Un	espai	on	seguint	el	fil	argumental	de	la	costura	s'hi	barregen	

diferents	disciplines	com	la	fotografia,	la	poesia	o	la	música.		

L'Abril	 del	 2015	 treu	 la	 seva	 primera	 col·lecció	 oficial	 “L'Hort	 de	 Magnòlia”,	 un	

projecte	multidisciplinar	 que	 parteix	 d'un	 poema	 lliure	 de	 creació	 pròpia,	 	 també	

inclou	fotografia	artística,	audiovisuals	i	composició	musical.		

L'Octubre	del	mateix	any	treu	la	col·lecció	GUBBONS,	una	col·lecció	de	4	peces	que	

versionen	 el	 gipó	 tradicional	mallorquí	 fent	 a	 la	 vegada	 un	 homenatge	 a	 la	 dona	

mallorquina.	En	aquest	projecte	interdisciplinar	també	hi	col·laboren	fotògrafs	com	

Àngel	Romaguera,	 Joan	 Sastre,	Mar	Agüera	o	Pablo	Attfield,	 joiers	 contemporanis	

com	Auba	Pont,	Edu	Marín,	Gararti	i	D-Dues	Joies	i	la	poetesa	Mar	Rayó.	

Paral·lelament	 ha	 treballat	 en	disseny	de	 vestuari	 de	 diferents	 projectes	 teatrals	 i	
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audiovisuals	com	ara	videoclips	 (	México	Lindo	de	Club	Sibarita,	Extraña	Radiación	

d'Astrolabio	o	Blanca	de	Lady	Witch),	microteatre	(	Woody	and	Woody	de	Laura	Gost)	

o	 curts	 de	 ficció	 (	Woody	 and	Woody	 i	 Chat	 vol	 dir	Moix	 de	 Tomavistes,	 els	 dos	

pendents	d'estrenar).	Al	marge	d'aquesta	faceta,	Àngela	Vallori	és	també	amant	de	la	

literatura	 compta	 amb	 publicacions	 en	 diferents	 revistes	 i	 és	 guardonada	 amb	 el	

Premi	Art	Jove	l'any	2008	per		la	seva	obra	Ikram.		

Actualment	roman	a	la	seva	empresa	XICOIA	des	d'on	enfila	les	seves	creacions	tèxtils,	

confecciona	a	mida	i	gestiona	els	seus	projectes	artístics	i	tallers.		

	

	

ESPAI	ESCÈNIC		

Rafel	 Lladó.	 El	millor	 escenògraf	 de	 les	 Illes.	 El	 seus	 darrers	 treballs	 destacam	 les	

escenografies	per	Marburg	de	Guillem	Clua	al	Teatre	Nacional	de	Catalunya	i	Técnica	

mixta	espectacle	de	música	i	poemes	al	Teatre	Principal	de	Palma.	Mort	de	dama	de	

Llorenç	Villalonga,	versió	Marc	Rossi	i	Rafel	Duran	al	Teatre	Nacional	de	Catalunya	i	

Dia	de	partit	de	David	Plana	al	Teatre	Lliure.	Panorama	des	del	pont	d’Arthur	Miller	al	

T.N.C.;	Mirades	varis	autors	al	Teatre	del	Mar	i	Siau	benvinguts	d’Alexandre	Ballester	

al	Teatre	Principal	de	Palma.	
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QUI ÉS AURORA PICORNELL? 

	

"Aurora	 Picornell	 i	 Femenies.	 Vint-i-set	 anys.	

Casada.	 Treballava	 de	 sastressa	 i	 pertanyia	 al	

Partit	 Comunista.	 Aurora	 ha	 esdevingut	 un	

personatge	 gairebé	 mític	 dins	 l'esquerra	

mallorquina...	Coneguda	com		la	Passionària	de	

Mallorca	 i	 marxista	 convençuda,	 es	

caracteritzava	 per	 la	 seva	 habilitat	 com	 a	

oradora,	capaç	de	fer	vibrar	la	plaça	de	Bous	amb	

els	seus	mítings.	Pertany,	Aurora,	a	una	 família	

greument	 ferida	 per	 la	 repressió.	 El	 seu	 pare	 i	

dos	germans	foren	assassinats	per	les	carreteres	

de	Mallorca.	 El	 seu	 espòs,	Quiñones,	morí	 a	 la	

postguerra,	 afusellat	 a	Madrid,	 amb	 l'espinada	

destrossada	per	les	tortures...".		

Defensora	 activa	 del	 paper	 de	 la	 dona	

treballadora		

Membre	d'una	coneguda	familia	comunista	del	Molinar,	fou	una	de	les	principals	

dirigents	del	Partit	Comunista	d'Espanya	a	Mallorca	durant	la	II	República		(1931-

1936).	Entre	1930	i	1931,	fou	una	destacada	militant	de	la	Lliga	Laica	de	Mallorca.	

El	1931	organitzà	el	sindicat	de	sastresses.	Fou	responsable	del	secretariat	de	la	

dona	del	comitè	provincial	de	Balears	del	PCE,	i	publicà	nombrosos	articles	sobre	

la	 dona	 treballadora	 a	 Nuestra	 Palabra	 on	 aprofitava	 per	 dignificar	 la	 classe	

obrera.	 El	 1932,	 es	 traslladà	 a	 València,	 des	 d'on	 segueix	 escrivint	 sota	 el		

pseudònim	d'	Amparo	Pinós.	Es	casà	amb	l'agent	de	la	Internacional	Comunista	

Heriberto	 Quiñones	 González.	 El	 1934,	 passà	 a	 Menorca,	 on	 organitzà,	 amb	

Quiñones,	 el	 Front	 Únic.	 Després	 dels	 fets	 d'Octubre	 de	 1934,	 impulsà	 la	
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reorganització	 del	 Socors	 Roig	 Internacional.	 Entre	 1934	 i	 1936,	 participà	 en	

nombrosos	 mítings	 i	 assolí	 una	 gran	 popularitat	 a	 l'Illa	 gràcies	 al	 seu	 verb	

abrandat,	directe	i	sincer.	Es	relacionà	amb	altres	dones	destacades	com	Maria	

Teresa	León	i	Lina	Ódena.		

El	19	de	 juliol	de	1936,	després	de	 l'alçament	militar	 contra	 la	 II	República,	es	

refugià	a	la	Casa	del	Poble	de	Palma.	Poc	després	fou	detenguda	i	conduïda	a	la	

presó	provincial.	Traslladada	a	la	presó	de	dones	de	Ca'n	Sales,	el	5	de	gener	de	

1937	va	ésser	afusellada	al	cementiri	de	Porreres,	amb	tres	dones	més,	Catalina	

Flaquer,	 Antònia	 Pascual	 Flaquer	 i	 Maria	 Pascual	 Flaquer,	 conegudes	 com	 les	

Rogetes	del	Molinar.	

Les	dones	en	el	PCE	

Aurora	era	la	responsable	del	secretariat	de	la	dona	del	Comité	Provincial	del	PC.	A	

propòsit	d'això,	cal	recordar	que	Aurora	Picornell,	Catalina	Flaquer	i	les	seves	filles	i	

Maria	Pascual	(més	conegudes	per	"ses	rotges"	del	Molinar)	celebraren	amb	diversos	

mítings	cada	Jornada	Internacional	de	la	Dona.	Totes	aquestes	dones,	i	d'altres,	fan	

part	del	moviment	obrer	i	feminista	que	comença	a	tenir	pes	social	a	Mallorca	a	partir	

de	mitjan	segle	XIX.	No	irromperen	espontàniament	en	el	món	polític	i	sindical.	

Tampoc	no	eren	unes	pobres	donetes	que	s'havien	perdut	rere	els	seus	marits,	tal	

com	propagava	la	xerrameca	de	la	beateria	més	rància.	Quan	s'estudia	en	conjunt	el	

paper	de	 la	dona	treballadora	en	el	període	1868-1936,	podem	veure	que	tant	els	

assassinats	de	fa	setanta-tres	anys	com	l'amuntegament	humà	de	Ca'n	Sales	obeïen	

a	la	voluntat	d'acabar	amb	el	moviment	obrer	i,	fins	i	tot,	de	canviar	el	sentit	de	la	

història.	Les	cinc	víctimes	de	la	Nit	de	Reis	feien	part	de	l'engranatge	social,	no	n'eren	

peces	separades.	

No	sols	mataren	dones,	la	Nit	de	Reis.	Mataren	idees	i	un	segle	de	feina	a	favor	de	la	

dignitat	de	la	dona	i	del	col·lectiu	obrer.	Josep	Massot,	estudiós	de	l'època,	afirma:	

“les	dones	varen	tenir	un	paper	molt	més	rellevant	que	no	es	pensa	en	la	defensa	dels	

ideals	 republicans".	 	A	elles	 i	a	 la	seva	 lluita,	 li	devem	part	dels	drets	dels	que	ara	

gaudim,	herència	directa	del	breu	període	republicà.	


