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La GaLeria

La guerra i la revolució de 1936-
1939 ofereix una font d’inspiració 

inesgotable per a la literatura dramàtica 
catalana. Com la postguerra, l’exili i la 
soi-disant transició democràtica. Des-
prés dels historiadors, els dramaturgs 
podrien contribuir a oxigenar, divulgar i 
actualitzar la memòria històrica. No ha 
estat així, malauradament. Les poques 
incursions que s’hi han fet, si exceptu-
em els textos de Manuel Molins i Joan 

Cavallé, s’han mogut en l’epidermis 
del tema o en la tebior de la correcció 
política.

Diari d’una miliciana, de Jaume 
Miró, dirigida per Toni Galmés, és una 
de les obres més colpidores sobre el 
trienni bèl·lico-revolucionari (La Seca 
Espai Brossa). Basada en un diari real 
d’una jove miliciana anarquista, que 
l’infatigable Josep Massot i Muntaner va 
publicar en El desembarcament de Bayo 

a Mallorca (agost-setembre de 1936) 
(1987), el muntatge fa reviure els anhels 
de joventut de cinc milicianes que parti-
cipen en l’expedició per conquerir l’illa 
l’estiu del 1936 i que es lliuren en cos i 
ànima als ideals revolucionaris. 

Estructurat en dos plans, l’espectacle 
dramatitza les entrades del diari d’una 
de les milicianes i exposa la recerca que 
el mateix dramaturg fa dels noms i de 
les circumstàncies de la seva mort. En 
el primer pla, assistim al dia a dia de les 
joves milicianes destinades a la inten-
dència o a la infermeria dels atomitzats 
cossos de l’exèrcit del capità Bayo: 
de l’entusiasme inicial a la repressió 
brutal dels franquistes. No s’hi estalvien 
crítiques als dirigents republicans. En el 
segon, es denuncia l’opacitat institucio-
nal amb què, encara avui, es troben els 
investigadors que volen saber la veritat 
dels fets.

La jove companyia que ha estrenat 
Diari d’una miliciana ha aconseguit un 
resultat excel·lent amb un muntatge sen-
zill, efectiu i impressionant. Tot hi ajuda: 
una interpretació emotiva i homogènia, 
una direcció hàbil i imaginativa, un rit-
me trepidant i, en directe, una combina-
ció de cançons revolucionàries i d’època. 
Contagiant l’efusió, els intèrprets reviuen 
l’èpica i la quotidianitat d’unes jornades 
bèl·liques des de la mirada d’una milici-
ana idealista que acaba essent torturada 
i afusellada pels franquistes. Lluny de 
candideses o ambigüitats, l’obra con-
demna sense pal·liatius els responsables 
de tanta ignomínia.

Breus

■  40 anys de teatre al 
Festival Grec 
Textos clàssics, espectacles 
familiars, circ contemporani, 
danses i concerts. Aquestes són 
solament algunes de les 141 acti-
vitats organitzades pel Festival 
Grec, una de les principals cites 
teatrals celebrades a Barcelona 
que enguany tindrà lloc del 30 de 

juny al 31 de 
juliol. Aquesta 
edició el fes-
tival recolza 
en tres bases 
principals: la 
hibridació, el 

conflicte i la creació. Entre la gran 
varietat d’espectacles trobem 
Daurrodó, dirigit per Joan Bai-

xas, i Ubuntu, a la Sala Fènix, una 
obra per a xiquets.

■  FiraTàrrega: culte a la 
interculturalitat
 “Com treballem la interculturali-
tat des de casa nostra?”. Aquesta 
va ser la reflexió amb què Jordi 
Duran va encetar la presentació 
de la FiraTàrrega 2016, que 

enguany tindrà lloc del 8 a l’11 
de setembre a Tàrrega. Duran és 
el director artístic des del 2011, i 
per a aquesta edició ha organitzat 
més de 60 espectacles de 57 com-
panyies que tindran com a paper 
protagonista la interculturalitat 
i la diversitat, tant pel que fa a la 
raça, com a l’idioma o l’orientació 
sexual.
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Diari d’una miliciana

Èpica miliciana
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