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Españolito que vienes

al mundo te guarde Dios.

Una de las dos Españas

ha de helarte el corazón.

Antonio Machado

L'obra María la Jabalina es representa fins el 13 de març a La Seca, a la Sala Palau i Fabre. Dues
fileres de cadires, una dona, un projector. Pintures i retrats en blanc i negre d'una altra dona
qualsevol, de nom María Pérez, que va morir afusellada pel franquisme l'any 1942. Pérez, àlies
Maria la Jabalina, va ser ferida al front l'any 36, quan combatia amb cinquanta cinc homes més al
Nord d'Espanya. Anem de La Seca, al cor del Born, al carrer Casp número 82, on hi ha el teatre
Eòlia. A lEòlia s'hi ha representat, aquests darrers dies i també fins el 13 de març, una adaptació
teatral de La maternitat d'Elna, la història de la suïssa Elisabeth Eidenbenz. Gairebé adolescent, el
37, Eidenbenz va venir a Espanya amb el Servei Civil Internacional i va obrir dun hospital matern a
la localitat dElna. Va salvar mares i nens republicans primer i mares i nens jueus després, fins que
li ho va impedir la Gestapo. La maternitat dElna a lEòlia i María la Jabalina a La seca. Els dos
muntatges són de baix pressupost, els dos se situen en un mateix context bèl·lic i els dos són
protagonitzats per dones. En tots dos casos hi ha música i projectors que mostren fotografies
d'època. Malgrat les semblances, dues representacions teatrals no podrien estar més allunyades
l'una de l'altra. María la Jabalina aspira a ser un trau a la memòria i La maternitat d'Elna vol ser un
cant a l'esperança.

María la Jabalina és un encàrrec de la poetessa Paca Aguirre, filla de l'últim afusellat del 42, el
pintor Lorenzo Aguirre. Paca Aguirre va incitar l'actriu Lola López de la companyia de teatre
Hongaresa, també néta d'un afusellat republicà, a preparar i protagonitzar un espectacle sobre
dones i guerra civil. Lescollida va ser la miliciana anarquista María la Jabalina, filla daragonesos
emigrats a Port de Sagunt. Al principi de l'obra, Lola López ens llegeix una rèplica de Camús a
Gabriel Marcel, que no entenia perquè l'autor de L'étranger s'havia entestat en escriure sobre els
morts d'Espanya. María la Jabalina fon referències històriques i culturals amb la vida i el procés
judicial contra una filla de verdulaire que cantava, duia pantalons i portava fusell. Per lobra es
passegen la poesia de César Vallejo, fotografíes darxiu, la mítica Cassandra i la culpa real dels
francesos abans i durant Vichy -la France que va entregar Antonio Machado i la que va entregar
Lluís Companys. Sinsinua també el perfil de Federica Montseny, que va baixar a Port de Sagunt
per instruir anarquistes com María Pérez. Llegim les cartes de María Pérez, la veiem vestida de
Carnestoltes, morena imonent. El text és potent i requereix atenció tota l'estona. María la Jabalina
és un homenatge a la vida en contra dels novios de la muerte, però per sobre de tot és un exercici
catàrtic de memòria. La memòria petita que és bocí fonamental de la història gran. La biografia
curta d'una miliciana ens apropa a la guerra sense edulcorar-la ni recrear-se en la violència.

Hi ha qui diu que Lola López té la força d'una Margarida Xirgu. No puc afirmar-ho, però puc dir que
l'obra no li queda gran. Fa nou anys que la fa i conserva l'empenta, l'emoció i la flexibilitat de
registre. És capaç d'explicar-nos la vida de la Jabalina com ho faria un periodista de Sense ficció a
Tv3 i després lligar-se un mocador, asseures a pentinar una cabellera postissa i enfollir davant del
públic. Això és el que va pasar-li a la verdulera i mare Isabel, que va arrossegar la fotografia de la



difunta cinquanta quilòmetres a peu amb artrosi inclosa. L'actriu representa el judici contra una
María Pérez embarassadacom la protagonista de La maternitat d'Elna a Argelès, menor de
vint-i-cinc anys i reclosa en una presó. Lola López fa lectura dramatitzada de les cartes que la
Jabalina va enviar a la seva família al llarg dels anys que va estar tancada, a l'espera que els
testimonis que tenia li servissin per demostrar la pròpia innocència. Però el Rebollo, milicià
anarquista atemorit per la repressió, va donar els franquistes el que volien. Rebollo va descriure
una dona bruixaJabalina ve de la localitat de l'Aragó d'on provenia, coneguda pels mítics
akelarres, sanguinària empedreïda. Les acusacions del Rebollo van demostrar-se falses, perquè
ell i María Pérez no s'havien conegut al front, però coincidien bé amb el discurs que Vallejo Nájera
feia dels republicans com a mutants contaminadors de la raza hispánica. Lola López dissecciona
la lògila il·lògica de la (in)justícia franquista: narra la farsa prèvia a lafusellament i ho fa amb
dinosaures de plàstic, com si es tractés d'un joc de nens. Va caure María Pérez però abans que
ella els dinosaures van carregar-se el Rebollo.

La maternitat d'Elna al teatre Eòlia és una obra de les que omple sales. Apta per a tots els públics,
amb un guió que peca d'ensucrat i pla. Rosa Galindo és l'única actriu que hi ha en escena i diu i es
mou molt però mostra poc, a banda d'un tremolor artificiós a la veu per demostrar al públic que la
guerra és terrible. Sospito que no és culpa de la seva actuació sinó del text i ladaptació, perquè les
paraules fred i gana s'utilitzen en excés i sense eficàcia. El millor de tota l'obra ha estat el
virtuosisme del pianista Franco Piccino i el refilar de Galindo quan interpreta Lily Marleen, Les
feuilles mortes, cançons de guerra. La coreografia o els moviments de la protagonista damunt
l'escenari es fan repetitius i l'acció i l'argument són força absents: la força vertebradora de
lespectacle recau en les tecles del piano. Esperava un retrat fet d'Elisabeth Eidenbenz, la suïssa
que va fer que la maternitat d'Elna fos possible. Enlloc d'això s'ha optat per parlar des del punt de
vista d'una catalana embarassada que va ser rescatada i que va poder parir sota la tutela
dEidenbenz. El que falla, per mi, és que manca un aprofundir sobre aquesta personalitat anònima,
ens la creiem poc perquè explica massa de tot i de res, es perd en generalitzacions. Per altra
banda, cada vegada que el públic comença a entristir-se sona una melodia juganera i la tensió
s'esfuma.

Un punt positiu de La maternitat d'Elna és la referència al camp d'Argelès i la paradoxa de viure i
morir tancat en una platja. Al final de l'actuació es projecta un vídeo en què es veuen els refugiats
sirians, afganesos, iraquians i eritreus a les illes gregues. Aplaudeixo aquest gest final, perquè
està bé que el públic força nombrós que va omplir la sala recordi que els seus avis estaven igual
de necessitats i eren igual de vulnerables que els refugiats d'ara. El que no aplaudeixo de La
maternitat d'Elna és l'excés d'obvietat generalitzat, l'absència de fil argumental i la por de fer patir
el públic. Si valoro més positivimanent María la Jabalina és perquè el que hom hi aprèn quan hi va
és similar al que hom aprèn quan conversa amb algun avi que va viure la guerra: sentim l'eco
d'unes veus molt concretes que parlen com parlava el franquisme i les seves víctimes, i quan no
sentim la història explicada pels vençuts a través de cartes i escenes sentim poetes de la talla de
Rafael Alberti i de César Vallejo, també de Machado. Si sortiu de veure María la Jabalina a la Seca
sortireu amb un lleu maldecap, les galtes enceses i un record. Si aneu a veure La maternitat d'Elna
sortireu de lEòlia i xiulareu Lily Marleen, si és que encara en recordeu la tonada.


