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Emotiu document
CRÒNICA Temporada Alta aclama ‘In memoriam. La quinta del biberó’

CÉSAR LÓPEZ ROSELL 
GIRONA

E
n els 25 anys d’història del 
Temporada Alta mai s’ha-
via viscut una sacsejada 
emocional com la de diven-

dres a la nit. In memoriam. La quinta 
del biberó, muntatge inaugural amb 
text i direcció de Lluís Pasqual i in-
terpretat per La Kompanya Lliure, va 
provocar una commoció al Munici-
pal de Girona. El relat, ordit a partir 
del testimoni de supervivents 

d’aquella lleva d’imberbes soldats 
de 17 anys reclutats il·legalment per 
acabar sent massacrats a la batalla 
de l’Ebre, va anar calant com pluja fi-
na en el sentiment del públic. Al fi-
nal, i amb llàgrimes als ulls, els es-
pectadors es van posar drets com un 
ressort per aclamar els que havien 
aconseguit traslladar-los les conse-
qüències de la terrible injustícia co-
mesa amb una generació obligada a 
ser sacrificada com a carn de canó.
 Qualsevol persona mitjana-

ment informada sap el que va pas-
sar en aquesta decisiva batalla de 
la guerra civil, però la principal vir-
tut d’aquest espectacle, a més a més 
de la de rendir homenatge a la me-
mòria d’aquesta lleva, és que ajuda 
a la comprensió del que va passar. 
La dramatització incideix en les fa-
ses del reclutament ordenat el 27 
d’abril de 1938, la convivència dels 
joves soldats abans i després de tra-
vessar l’Ebre i al camp de batalla, la 
fase d’obligada resistència i el que 
passa després de la retirada.
 Peces musicals de Purcell i Monte-
verdi (Il combattimento…) i els himnes 
i cançons de guerra interpretats per 
un grup de músics dirigits per Dani 
Espasa i la veu de Robert González 
i dels mateixos actors, a més a més 
de la producció historicovideogràfi-
ca de Franc Aleu, ajuden a crear l’at-
mosfera de relat. Imatges de l’èpo-
ca, entre elles les que al·ludeixen a 
la càrrega propagandística dels dos 
bàndols amb intervencions de Ne-
grín, Franco, Líster o Tarradellas, i 
altres paisatgístiques que serveixen 
de fons per a les escenes, creen un en-

torn suficient per poder recolzar la 
producció.
 Amb tots aquests ingredients i 
la impecable aportació dels actors 
Joan Amargós, Enric Acquer, Quim 
Ávila, Eduardo Lloveras, Lluís Mar-
qués i Joan Solé, el muntatge aixe-
ca el vol des del primer moment en 
què els personatges mostren com 
van ser reclutats, la majoria contra 
la seva voluntat. Commou el relat 
del clima d’opressió a què van ser 
sotmesos pels seus oficials i els ma-
nipuladors i covards comissaris. 
 Hi ha moments d’humor que re-
corden el film La vaquilla, com els 
de l’intercanvi d’aliments per pa-
per de fumar amb l’enemic. O quan 
els franquistes intenten humiliar-
los dient que ells «sí que mengen ca-
lent». No falta el passatge en què un 
dels adolescents mata un soldat ene-
mic i es penedeix d’haver-ho fet, en 
una mostra més de com és d’absur-
da i inútil de la seva participació en 
el conflicte.
 No es va sentir ni una mosca quan 
es va arribar al dramàtic final, amb 
monòlegs que van deixar el públic 
clavat a la butaca i testimonis dels 
que es van salvar per acabar en pre-
sons o en camps de concentració. 
Quan un dels supervivents va dema-
nar un minut de silenci per la memò-
ria «dels desapareguts en combat», el 
públic es va aixecar per respectar-lo. I 
un rèquiem va culminar aquest acla-
ridor i emotiu espectacle. H
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Al final, i amb 
llàgrimes, el públic  
es va posar dret per 
homenatjar una 
generació massacrada


