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a historia-
dora As-
sumpta

Montellà va publi-
car l’any 2005 La

maternitat d’Elna, un llibre
fruit d’un procés d’investigació
en què narra un seguit de fets
històrics que tenen lloc al final
de la Guerra Civil, i que se cen-
tra en l’exili de centenars de mi-
lers de persones, gairebé mig
milió, encalçats per les bales i
bombes de l’aviació franquista,
que van fugir cap a França, on
van ser reclosos en mal anome-
nats camps de refugiats, ja que
es tractava en realitat de camps
de concentració, presons im-
provisades a la platja d’Arge-
lers, Sant Cebrià, el Barcarès i
Ribesaltes. Les condicions dels
camps i el tracte que dispensa-
ven els gendarmes francesos
als exiliats era denigrant i la
mort hi senyorejava. Però ales-

L

hores, amb la contribució de
moviments socials suïssos, Eli-
sabeth Eidenbenz, una infer-
mera suïssa, va fundar la mater-
nitat d’Elna, en un casalot
abandonat. Eidenbenz treia les
mares embarassades dels
camps per evitar que haguessin
de parir en pèssimes condicions
higièniques, alimentàries i de
salut, i les duia a la maternitat,
on van néixer gairebé 600 na-
dons entre el 1939 i el 1944, da-
ta en què els nazis la van clau-
surar. La història de la materni-
tat és la que Montellà explica al
llibre, il·lustrant-ho amb el tes-
timoni de diversos exiliats, en-
tre els quals algunes mares que
hi van tenir els seus fills.

Pablo Ley ha fet un treball
primorós amb la dramatúrgia, i
el resultat és un text amb un
equilibri perfecte, profunda-
ment emotiu i colpidor, sense la
necessitat de falsejar fets histò-
rics ni d’apel·lar al sentimenta-
lisme, una trampa en la qual és
fàcil caure si la matèria primera
és, com aquesta, tan sensible.
Rosa Galindo, deliciosa en el
cant i candorosa en la interpre-
tació, amb el complement ideal
del pianista Luc-Olivier Sán-
chez, narra la història com un
conte, i aquí es troba un dels
grans mèrits del muntatge, que

no cau en l’error en què han cai-
gut d’altres intentant reproduir
el terror, l’horror oceànic que
inspiren aquells fets, perquè és
impossible transmetre’l amb
tota la seva intensitat. El conte
que s’explica és un conte d’es-
perança, esperança en la huma-
nitat i en el futur.

Pablo Ley i Josep Galindo,
un director que es mostra atent
als detalls, sobri, elegant, han
triat una opció molt més efecti-
va per arribar a l’espectador,

per commoure’l. El conte, l’ac-
triu l’explica encarnant diver-
sos personatges, a vegades la
mateixa Eidenbenz, la majoria
de vegades una mare exiliada
–el gruix del text es basa sobre-
tot en la història de Remei Oli-
va, en les seves memòries–. Pe-
rò l’escenari és poblat per una
multitud, pels exiliats, presents
en les projeccions que es fan en
una gran pantalla, al fons de
l’escenari, o representats per
diversos objectes, ja sigui joies,

una rastellera de maletes, una
altra de capses de fils de colors,
o peces de roba escampades per
l’escenari. Un dels moments
més lírics de la funció és quan
Eidenbenz recull de terra de la
platja jerseis de nadó, que s’en-
durà a la maternitat, i que repre-
senten tots aquells nadons que
va salvar d’una mort gairebé se-
gura. L’espectador no té més
remei que deixar-se endur per
les emocions, no només pel que
s’hi explica, sinó també per
l’acurada selecció musical, que
inclou, entre d’altres, composi-
cions o cançons de Mompou,
Trenet, Edith Piaf, Haendel,
Bach, Beethoven o la cançó tra-
dicional catalana El noi de la

mare, sempre en el lloc adequat
i sempre amb una intenció evo-
cadora que no deixa indiferent.

Es tracta d’un muntatge in-
dispensable, i especialment re-
comanable per a instituts, que
es podrà tornar a veure molt
possiblement el primer trimes-
tre de l’any que ve al Teatre de
Salt. Pel que fa al dia de l’estre-
na, a Temporada Alta, a La Pla-
neta, cal dir que Assumpta
Montellà es va adreçar al públic
força estona, amb una al·locu-
ció del tot innecessària i única-
ment justificable perquè n’era
l’estrena.

Un conte que parla d’esperança

DANI CHICANO

teatre | «la maternitat d’elna»

� Dramatúrgia: Pablo Ley, a
partir de l’obra d’Assumpta
Montellà.
Direcció: Josep Galindo.
Interpretació: Rosa Galindo.
Piano: Luc-Olivier Sánchez.
Lloc i dia: Sala La Planeta, 25
d’octubre del 2008.
Temporada Alta.

Rosa Galindo, en un moment del muntatge. / LLUÍS SERRAT
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