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Un monòleg retrata la dura vida
de les dones de l’exili espanyol

TEATRE 3 ESTRENA

b
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BARCELONA

Rosa Galindo
protagonitza ‘La
Maternitat d’Elna’
a Temporada Alta

E
l festival de Girona viurà
avui una de les seves nits
més emocionants amb la re-
presentació a la sala La Pla-

neta de La Maternitat d’Elna, un
monòleg teatral basat en el llibre
d’Assumpta Montellà sobre les do-
nes de l’exili espanyol que es van sal-
var de parir en les tremebundes con-
dicions que hi havia als camps de
concentració francesos. «És el mun-
tatge més preciós que he fet mai, el
més potent –explica l’actriu i can-
tant Rosa Galindo–. És emoció pura i
va directe al cor».

Tot i tenir a penes 42 anys, en feia
cinc que Galindo havia decidit dei-
xar de cantar i d’actuar. Poe, de Da-
goll Dagom, va ser la seva última
aparició en un escenari, «per una de-
cisió existencial» com ella diu. No
obstant, un dia va caure a les seves

mans el llibre La Maternitat d’Elna: «El
vaig llegir en una nit, d’una tirada, i
no vaig poder parar de plorar. Im-
mediatament vaig saber que volia
tornar a posar el meu instrument, la
meva veu, al servei d’aquelles his-
tòries reals».

El llibre d’Assumpta Montellà re-
cull els testimonis de les dones que,
gràcies a la intervenció de la jove
suïssa Elizabeth Eidenbenz, van po-
der tenir els seus fills en un espai
adequat per a elles i no sobre la ter-
ra bruta dels camps. Entre el 1939 i
el 1944 van néixer un total de 597
nens a la Maternitat d’Elna, un po-
ble de la regió de Llenguadoc-Ros-
selló. «No és casualitat que aquest
material hagi caigut a les meves
mans just quan estic a la recta final
d’un procés d’adopció», explica Ga-
lindo.

PARTITURA EMOCIONAL / L’obra es va
estrenar al setembre al Museu Me-
morial de l’Exili de la Jonquera, amb
dramatúrgia de Pablo Ley i direcció
de Josep Galindo, germà de Rosa. La
peça no és un musical tradicional,
sinó un conte amb cançons. Eliza-
beth Eidenbenz era una melòmana i

tocava cançons catalanes i franceses
per a les dones. El fil conductor de
l’obra és una selecció d’aquelles pe-
ces musicals, una «partitura emocio-
nal» interpretada en directe pel pia-
nista Luc-Olivier Sánchez.

«Durant l’obra, hi ha moments en
què em costa contenir el plor i al-
tres en què em deixo portar per les
emocions», explica Galindo. L’actriu,
el pianista i la companyia Projecte
Galilei –formada per Pablo Ley i Jo-
sep Galindo per portar als escenaris
un tipus de teatre documental–
s’han convertit en una família molt
ben avinguda: «Fins ara estava bui-
da, no tenia res per explicar. Ara sóc
com una nena petita. Vull treballar
amb aquest equip per sempre». Les
entrades per a la funció a la sala La
Planeta estan esgotades des de fa
uns quants dies.

LLIBRE, TEATRE I CINE / La Maternitat
d’Elna va ser llibre al principi, des-
prés exposició, ara teatre i també se
n’està preparant una versió cinema-
togràfica dirigida per Manuel Huer-
ga. La companyia Projecte Galilei
està buscant una sala a Barcelona
que s’adapti al format íntim de
l’obra. «Ha de ser un espai on jo pu-
gui mirar el públic als ulls», afirma
Galindo.

«Tinc un lligam amb aquesta
història –continua–. Quan acabo tro-
bo a faltar tot el que té de positiu,
perquè és una història molt dura,
però té molt amor. Hi ha el pitjor i
el millor de l’ésser humà». H

Un fals Tresserras ‘subhasta’
Santa Mònica en una paròdia

ARTS VISUALS 3 REIVINDICACIÓ
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La d’ahir va ser una de les inaugura-
cions més concorregudes, divertides
i reivindicatives del Centre d’Art
Santa Mònica, que per decisió de la
Generalitat deixarà de ser un apara-
dor de la creació emergent per con-
vertir-se, a partir del gener, en un es-
pai per al pensament. Durant la pre-
sentació de l’última programació de
l’etapa actual, un artista en el paper
del conseller Joan Manuel Tresserras
va procedir a la subhasta del museu,
una paròdia que evidencia la mane-
ra com s’ha gestionat el canvi de
rumb del Santa Mònica, sense con-
sultar el sector artístic. A més a més

d’aquest edifici, ahir també van sor-
tir a subhasta l’espai Tecla Sala i el
Canòdrom, llocs que han sonat com
a substituts del museu de la Rambla.

La representació va anar a càrrec
de membres del col.lectiu Cultura
de Base, un espai de trobada entre
artistes i agents culturals nascut ar-
ran de la crisi del Santa Mònica. Les
seves reivindicacions van més enllà
d’aquest centre i critiquen una
política cultural que ha fet desa-
parèixer espais de creació com La
Makabra i que, en canvi, proposa
fàbriques de creació amb una finali-
tat que no està clara per als matei-
xos artistes.

Cultura de Base ha posat en mar-
xa un manifest que reclama que la
Generalitat rectifiqui la reforma del
Centre d’Art Santa Mònica. El docu-
ment suma fins avui un total de 360
adhesions. H

Els artistes
protesten pel canvi
d’ús del centre d’art

MARINA VILANOVA

33 Un moment de la concorreguda paròdia en què ahir es va subhastar el museu de la Rambla.

ARXIU ELIZABETH EIDENBENZ / MAURICI BIOSCA

33 Un grup de nens nascuts a la maternitat d’Elna als anys 40.


