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LluísPasqual obre
elTemporadaAlta
ambunaelegia a
la ‘llevadel biberó’
‘In memoriam’ reviu les emocions dels
joves reclutes a la batalla de l’Ebre

JUSTO BARRANCO

Girona

Al principi no sabien ni qui era la
Passionària. Iara,mesosdesprés ia
punt d’estrenar In memoriam. La
quinta del biberó divendres que ve
alteatremunicipaldeGironacoma
oberturaoficialdelfestivalTempo
rada Alta, aquests sis joves actors
convenientment rapatspera l’oca
sió han passat per un curs intensiu
d’història. “Japodenanarauncon
curs de televisió”, ironitza Lluís
Pasqual, director de l’espectacle. I
und’ells subratlla quenormalment
quan algúdiu que farà unaobra so
brelaGuerraCivil“pensesqueaixò
ja s’ha fet massa vegades i després
resultaquealanostrageneraciódel
hi, hi, ha, ha no sabem gairebé res
del quevapassar.Calparlar, imolt,
perquènos’oblidi”.
ILluísPasqualvoliaparlar.Volia

homenatjar amb una “cerimònia
civil,quetambéespotferenuntea

tre”, aquella lleva reclutada amb
tansols17anysperdefensarelfront
de l’Ebre. I volia parlarne perquè
lasevahistòria,diu,noensl’hanex
plicada bé, i per una raó “molt ínti
ma, per un oncle que va morir a la
batalla de l’Ebre”, un jovenet del
qual a la família de Pasqual van en
viar un sarró, un farcell i unamitja
xapa. “Jo ho vaig descobrir molt
tard, als setanys, a totes les famílies
es va ferun silenci deplomdesprés
de la guerra”, assenyala, i diu que
quan va morir Franco això es va
destapar, la gent necessitavaparlar
i els avis que no havien explicat la
seva aventura als fills la van voler
explicar als seusnéts en llibres i di
aris.
Pasqual i el seu equip han volgut

anar a parlar amb els supervivents
nonagenaris d’aquella lleva del bi-
beró –a un d’ells li acabaven de re
novar el carnet de conduir fins als
cent anys– per preguntarlos per
les seves experiències. I desprésde

cada entrevista van sortir amb la
sensació que els testimonis s’as
semblaven. Tenien lamateixa edat
i es va generar entre ells amistat. I
vanpassarmoltapor.Itots,diuPas
qual,“tenien lasensacióqueallòno
havia servitpera res, eraelmésdo

lorós. I ja sabienquenoserviriaper
ares”.
I a partir d’aquelles experiències

i també de visitar els terrenys de la
batalla i passejar per les trinxeres,
han construït per a In memoriam
–queesveuràapartirdel 14d’octu
bre al Teatre Lliure de Montjuïc i
des del 22 de febrer al Centro Dra
mático Nacional de Madrid– sis
personatges, als quals donen vida
quatreactorsde lanovacompanyia
jove del Lliure que patrocina Banc
Sabadell –QuimÁvila, Joan Amar
gós, EduardoLloveras i JoanSolé–
mésEnricAuquer i LluísMarquès.
El resultat, un espectacle docu

mental ambmúsicadeMonteverdi
i Purcell –encara que també hi ha
algunpasdoblea lamúsicapensada
perDani Espasa– que retrata el ca
mí d’aquells jovenets des que van
ser cridats i es van presentar a files
fins a la seva convivència junts
abans d’anar a la batalla de l’Ebre,
les trinxeres, la retirada i lamortde
molts. Darrere d’ells, una pantalla
granmostrarà tot el que passava al
país durant la seva aventura com si
fos un nodo. Per exemple, com ve
nia cadabàndol la batalla de l’Ebre.
“Era impressionant comesvenia la
veritat oficial. Goebbels era un afi
cionat”, conclouPasqual.!

L’espectacle, que anirà
al Lliure i al CDN,
s’ha construït amb
testimonis directes
de supervivents
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Una escena d’Inmemoriam. La quinta del biberó, que obre el Temporada Alta


