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La GaLeria

La història de l’èxode català del 1939 
encara no ha entrat de ple en l’ima-

ginari popular. Malgrat els esforços dels 
historiadors, continua patint la desme-
mòria d’una societat amnèsica i igno-
rant, abocada al presentisme i la imme-
diatesa. Molts catalans se sorprenen, 
encara, que els refugiats republicans ha-
guessin de sofrir, en el camí de l’exili, el 
confinament en camps de concentració 
francesos, tal com va novel·lar en calent 
Manuel Valldeperes a Ombres entre te-
nebres (1941). Un preludi, en molts ca-

sos, del seu trasllat als camps d’extermi-
ni nazis. 

La Maternitat d’Elna, amb dramatúr-
gia de Pablo Ley i direcció de Josep Ga-
lindo (Espai Lliure), és un homenatge 
explícit a la jove mestra suïssa Elisabeth 
Eidenbenz, que va salvar la vida a 597 
infants, fills de les refugiades republica-
nes internades als camps rossellonesos 
d’Argelers i Sant Cebrià. Prenent com a 
base l’obra homònima de la historiadora 
Assumpta Montellà, crònica de l’èxode 
republicà i testimoni polifònic de la ges-

ta d’Elna, aquest espectacle de petit for-
mat esdevé una denúncia de l’horror i la 
impietat dels humans, i un cant a la me-
mòria de l’exili republicà i a la solidaritat 
i a l’esperança en el demà. 

Seguint de prop el llibre de Montellà, 
La Maternitat d’Elna relata el dramàtic 
camí cap a la frontera, sota les bombes 
i la metralla dels avions franquistes, de 
les inacabables corrues d’homes, dones 
i nens, i la ignominiosa rebuda que els 
dispensà la República francesa. Se cen-
tra, després, en el testimoni de les dones 
refugiades i, especialment, en el de Re-
mei Oliva, modista badalonina, que va 
preservar el fill d’una mort segura gràci-
es a Eidenbenz, un autèntic àngel de la 
guarda entre tanta desolació. 

Acompanyada de Franco Piccinno al 
piano i envoltada de maletes i baguls, 
l’actriu Rosa Galindo narra, com si fos 
un conte, la seqüència dels fets histò-
rics i, amb un punt d’emoció, es posa 
en la pell d’Eidenbenz i, sobretot, de 
les joves mares que van tenir la fortuna 
de ser acollides a la Maternitat d’Elna. 
El relat de Galindo, que oscil·la entre 
la distància i la intimitat, s’entrellaça 
amb un bon repertori musical —Cho-
pin, Debussy, Mompou, Piaf, Trenet, 
cançons populars— i s’il·lustra amb 
imatges tristes i doloroses de l’èxode, 
els camps de concentració i la materni-
tat d’Elna. 

Breus

■  Conte d’hivern al 
Principal de Palma
Winter’s Tale (Conte d’hivern) 
està considerada una de les mi-
llors obres de William Shakespe-
are. El proper 20 de 
maig, en la produc-
ció de la companyia 
internacional Cheek 
by Jowl i la direcció 

de Declan Donnellan, arriba al 
Teatre Principal de Palma una 
versió de l’obra que entrecreua 
codis i estils. Aquesta embarca el 
públic en un viatge a través de la 

gelosia i els malente-
sos d’un rei delirant 
i paranoic capaç de 
destruir la seva prò-
pia família.

■  El Cabanyal té veu al 
teatre
El Festival Cabanyal Íntim pre-
senta, al Teatre El Musical els 
propers dies 27 i 28 de maig, la 
seva primera creació pròpia: I tor-
narem a sopar al carrer, una co-
producció de Las Naves i l’Insti-
tut Valencià de Cultura. Aquesta 
obra, creada per Begoña Tena i 

Xavier Puchades a partir d’entre-
vistes i converses amb els veïns 
del barri, naix de l’afany de poten-
ciar un diàleg entre la cultura es-
cènica emergent i la idiosincràsia 
del Cabanyal, la seua història i els 
seus habitants. Veïnes i veïns que 
sempre han cedit generosament 
les seues veus ara, a més, cediran 
la seua presència a l’escenari.
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Peu de foto

L’àngel de la guarda
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