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UNA HISTÒRIA AMB UN
IMPACTE ACLAPARADOR
«Diari d’una miliciana» refà, a través del seu testimoni escrit,
el periple d’una voluntària de la Creu Roja que es desplaça 
a Mallorca amb el bàndol republicà durant la guerra civil

DIARI D’UNA MILICIANA
Sala Petita del teatre Kursaal. Manresa.
Dijous, a les 21 h. Autor: Jaume Miró. Di-
recció: Toni Galmés. Ajudant de direcció:
Clàudia Tuneu. Intèrprets: Berta Pipó,
David Anguera, Elena Sánchez, Jaume
Viñas, Júlia Santacana, David Bo, Marta
Garolera, Toni Lluís Reyes i Xuel Díaz.

La programació de la Sala
Petita del teatre Kursaal
de Manresa va començar
dijous amb Diari d’una

miliciana, de Jaume Miró i sota la
direcció de Toni Galmés, seguint
aquesta tan interessant línia ini-
ciada amb La mirada del otro, se-
guida per Ragazzo i continuada
amb Història. És una bona i en-
certada proposta de programació
de la sala, tenint en compte l’inte-
rès tant històric com escènic dels
muntatges programats.

Cinc actrius –la berguedana
Xuel Díaz, Marta Garolera, Berta
Pipó, Helena Sánchez i Júlia San-
tacana– i quatre actors –David
Anguera, David Bo, Toni Lluís Re-
yes i Jaume Viñas–, tres dels quals
músics amb funcions d’actor ben
encertades,  són els responsables
de descabdellar i intentar donar
llum a la història d’una noia, una
voluntària de la Creu Roja, una
miliciana, desplaçada a Mallorca
en l’expedició Bayo (operació
bèl·lica duta a terme pels repu-
blicans durant la guerra civil, en
la reconquesta de Mallorca i Ei-
vissa on el  de juliol, l’alçament
nacional, havia triomfat). La his-
tòria de  dies i, després, el feixuc
silenci encara avui no resolt. 

Diari d’una miliciana mostra,
a través del testimoni que va deixar
escrit aquesta jove, el que es van
trobar en arribar a l’illa i les pro-
fundes desavinences dins el bàn-
dol republicà, irreconciliables i
amb massa evidències, dispersa-
dores i dissuasives malgrat el front

comú. La darrera guerra per ideals
recollida en un testimoni anònim,
com tants d’altres i tan comuns
en la història de la Guerra Civil
Espanyola.

L’impacte de la història és evi-
dent, captivador i aclaparador.
Diari d’una miliciana mostra
obertament aquesta creença fer-
ma i amb convicció en l’ideal teò-
ric, la lluita per un demà millor,
la victòria sobre el feixisme, la su-
posada igualtat que, en el moment
de la veritat, es va veure convertida
en què les noies desplaçades es-
devenien cuineres o infermeres i
tractades al pitjor rang de la trin-
xera. Però la seva lluita era tan
valuosa com la dels soldats i mi-
licians al camp de batalla. 

Un relat anònim
Divuit dies segats amb la detenció
de la protagonista del diari i les se-
ves companyes. Què va passar?
Testimonis i documents aproxi-
men que van ser capturades, tor-
turades i violades i, finalment,
afusellades. Sense exactitud, com
moltes altres històries. Qui va es-
criure el diari? Què va passar amb
les protagonistes un cop van ser
capturades? Es pot resoldre un
crim tants anys després d’haver
estat comès? Adelina Garcia, una
de les tretze roses, deixava com a
testimoni: «que el meu nom no
s’esborri de la història». Diari
d’una miliciana reivindica la for-
ça d’una història des de l’anoni-
mat, perquè tampoc no es perdi.

El treball de l’elenc d’intèrprets
és compromès, generós, i servit
amb una aposta escènica curiosa
i interessant, sense estridències
que puguin entorpir o distorsionar
l’autèntica essència del muntatge:
el relat narratiu. Es presenten mú-
sica i cançons en directe certament
colpidores, des de les més reivin-
dicatives fins a les que cerquen
aquesta part més humana en un
relat històric que també és humà,
personal i íntim. L’obra ofereix un
conjunt homogeni ben trobat i
encertat, que va ser acomiadat
amb llargs aplaudiments.

TEATRE CRÍTICA

Assumpta Pérez

El Col·lectiu Akelarre Produc-
tions, format per un grup d’estu-
diants de cinema de l’Escola Su-
perior de Cinema i Audiovisuals
de Catalunya (Escac), fa una crida
per omplir el teatre Conservatori
demà amb motiu del rodatge d’un
curtmetratge. La convocatòria és
fixada per a les  del matí. L’argu-
ment de la història audiovisual és
un concert de la cantant de copla

Carmen, i els responsables del
projecte necessiten extres per fer
de públic i, també, de treballadors
de la gira de l’artista. Les persones
majors de  anys que estiguin in-
teressades a prendre-hi part po-
den escriure al    
(WhatsApp) i a akelarreproduc-
tions@gmail.com. Hi haurà begu-
des, pica-pica i cal anar vestit per
a l’ocasió, tenint en compte que es
tracta d’un concert de copla.

REDACCIÓ MANRESA

Calen extres per rodar un curt,
demà al teatre Conservatori

La trajectòria ascendent de Par-
king Shakespeare viurà a partir de
dimecres un nou episodi amb l’es-
tada a l’escenari del teatre Maldà
de Barcelona de l’obra Déu és be-
llesa, un text de Kristian Smeds
que dirigeix Alícia Gorina i en el
qual participen com a intèrprets
els actors manresans Mireia Cire-
ra i Pep Garcia Pascual, director
artístic de la companyia. El mun-
tatge es podrà veure del  de ge-
ner al  de febrer, de dimecres a
divendres a les . h, els dissab-
tes a les  i a les  h i els diumen-
ges a les  h.

Parking Shakespeare s’ha fet un
nom en l’escena teatral barceloni-
na per les representacions es-
tiuenques de comèdies de Sha-
kespeare a l’aire lliure, però des de
fa cinc anys també té una versió
hivernal amb un registre dramà-
tic. Després de Pell de mercuri,
Woyzeck, Eduard II i Les males
persones, la nova proposta del
grup per a l’estació freda és Déu és
bellesa, una dramatúrgia basada
en l’obra pictòrica de l’artista fin-

landès Vilho Lampi. El muntatge
es compon d’un pròleg i vuit es-
cenes que recreen vuit quadres
que expressen emocions i refle-
xions sobre la condició humana.

Lampi va néixer el  i es va
suïcidar trenta-cinc anys després.
El , l’escriptor finlandès Paa-
vo Rintala va escriure una novel·la
recreant lliurement la vida del
pintor centrant-se, com explica la
directora Alícia Gorina, «no en el
vessant històric del personatge ni
del país, sinó en la reflexió col·lec-
tiva sobre la importància de l’art
en la nostra societat i la reivindi-
cació del valor de la bellesa». L’any
, a partir del relat literari, Kris-
tian Smeds en va fer una drama-
túrgia teatral.

El repartiment té, a més de Ci-
rera i Garcia Pascual (aquest cop
no hi ha un altre manresà habitual
com Carles Gilabert), Òscar
Bosch, Maria Casellas, Adrià Díaz,
Santi Monreal i Ricard Sadurní. El
Maldà ja va acollir fa uns quants
dies unes representacions de Les
males persones, el muntatge de
l’anterior Parking d’Hivern.

TONI MATA I RIU MANRESA

Parking Shakespeare fa una
reflexió sobre la bellesa en el
seu nou muntatge hivernal
Els manresans Pep Garcia Pascual i Mireia Cirera integren l’elenc de la
peça dirigida per Alícia Gorina basada en el pintor finlandès Vilho Lampi
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L’actriu manresana Mireia Cirera, en una imatge d’assaig de «Déu és bellesa»

Del risc d’un parc
públic a l’escalf
dels teatres
Parking Shakespeare és
una de les companyies més
singulars de l’escena catala-
na. La presència continuada,
estiu rere estiu, al parc de
l’Estació del Nord de Barce-
lona ha acabat atorgant me-
rescuda fama a la compa-
nyia, que en cada muntatge
d’una de les comèdies del
dramaturg anglès porta més
de cinc mil persones a veure
teatre a l’aire lliure durant
dues o tres setmanes. El
grup també ha actuat en es-
pais no convencionals, com
antics complexos fabrils (Fa-
bra i Coats, Palo Alto) i en
teatres ‘normals’ (Maldà,
Beckett, Tantarantana...).

Les entrades per al concert
d’homenatge al grup de folk Es-
quirols, que es farà el diumenge
 de febrer a les  de la tarda al
teatre Conservatori, es van exhau-
rir ahir a la tarda, poques hores
després d’haver-se posat a la ven-
da. És per això que els organitza-
dors ja han començat a fer ges-
tions per poder fer un segon con-

cert el mateix diumenge, a / de
 del vespre, una possibilitat so-
bre la qual s’informaria propera-
ment.

D’altra banda, tal com ja s’havia
apuntat, el cor Giovinetto s’ha afe-
git a la nòmina d’artistes que hi
participaran, al costat dels grups
Sciurus/Esquirols XXI, Titot, Pas-
torets Rock, Ebri Knight i Germà
Negre. 

L’homenatge se celebra el  de
febrer perquè una de les cançons
dels desapareguts Esquirols es diu
 de febrer de  . Va ser escrita
el  per l’actor Joan Crosas, que
va ser un dels membres d’aquest
grup nascut al poble de l’Esquirol
i que va estar en actiu del  al
. La iniciativa del concert és
del jove manresà David Garriga i
s’hi ha sumat El Galliner.

REDACCIÓ MANRESA

L’homenatge al grup de folk Esquirols
exhaureix les entrades en una tarda


