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La Maternitat d'Elna una història real del nostre
país que cal saber

Título: Europa Espanya Català

Gener del 1939: 500.000 persones fugen de la repressió franquista. La Maternitat d'Elna és un
cant a l'esperança. Una història real del nostre país que s'ha de saber. És un espectacle de gran
interès cultural i històric. La Generalitat de Catalunya l'ha reconegut com a obra de gran patrimoni
per la memòria històrica del nostre país.

És una producció de Projecte Galilei i Fortià Viñas a partir de l'obra d'Assumpta Montellà.
L'espectacle es va estrenar al Temporada Alta del 2008 i s'ha anat recuperant sovint, com si
arribés un moment que la política que ens envolta necessités de l'espectacle per ajudar-nos a no
oblidar. La intèrpret, Rosa Galindo, va dir en una ocasió que "és un espectacle que vull seguir fent
sempre!". Ara tindrem ocasió de veure'l o reveure'l com sempre amb direcció deJosep Galindo i
dramatúrgia de Pablo Ley (Projecte Galilei) i amb Franco Piccino al piano. Serà del 4 al 13 de
març.

Narra els fets històrics esdevinguts el gener del 1939, quan prop de mig milió de persones, moltes
de catalanes i totes del bàndol dels vençuts, van haver de fugir a França. El govern francès,
desbordat, creà camps de concentració com el de la platja d'Argelers, sense condicions
higièniques ni de cap mena. Llavors va sorgir una llum blanca, Elisabeth Eidenbenz, mestra i
voluntària suïssa que va ajudar les dones embarassades a portar els nens al món en les millors
condicions.

El llibre de Montellà recull el testimoni de moltes de les persones que encara són vives, algunes
mares i, sobretot, els que van ser els nadons. Elisabeth Eidenbenz va ajudar a néixer 597
criatures, encara que Montellà només n'ha conegut 216. Segons l'autora: "La gran majoria es van
sorprendre de saber que estaven vius gràcies a una persona. Són fills dels vençuts i no tenien
passat".

El muntatge combina text i cançons. "L'Assumpta em va donar una llista de músiques que
l'Elisabeth posava a la maternitat. Tocava el piano i feia servir la musicoteràpia per alleujar les
dones", explica Rosa Galindo. Una llista feta a partir d'una capsa de vinils que la mateixa
Eidenbenz li va entregar, d'autors catalans, francesos i clàssics.

No va ser fàcil convertir la història en espectacle. No és un monòleg, és una combinació d'imatges,
amb narracions, fotografies reals fetes per l'Elisabeth i molts objectes casolans. Fins i tot hi ha una
flauta que l'Elisabeth els va donar i que és a l'escenari: "Ara que ja no hi és, la flauta simbolitza la
presència d'Elisabeth". Rosa Galindo interpreta diversos personatges i Franco Piccino tova al
piano peces que reforcen l'estat d'ànim que l'actriu-cantant ha de representar.

Amb tot, el procés de creació va anar més enllà del llibre: "Varem viatjar a Argelés i a Elna, varem
parlar amb gent i vam incorporar algunes coses que es desconeixien. Vam traslladat el llibre a
l'escenari conduit des de l'emoció, amb respecte. Potser ens movem en un context més poètic
malgrat la duresa. No hem volgut furgar en el patiment sinó alabar la figura de l'Elisabeth i el seu
missatge d'esperança", va explicar Galindo, en ocasió de l'estrena, l'any 2008.

Sempre que s'ha recuperat, ha rebut crítiques excellents. Recordeu les dates: del 4 al 13 de març.
És una història d'esperança d'un temps que no hem d'oblidar.



No dubteu en muntar un grup a un preu reduït de 12 i reservar les entrades, trucant a l'escola
Eòlia, 993.192.397.

ACTIVITATS PARAL·LELES

8 de març, dia Internacional de la Dona: col·loqui amb Assumpta Montellà, l'autora del llibre La
Materniat d'Elna, i Rosa Galindo, l'actriu.

10 de març: funció en benefici de la Proactiva Open Arms, ONG creada per socorristes de
Badalona que ajuden a salvar vides dels refugiats que arriben a la costa grega. Després de la
funció, col·loqui amb participació d'Anna Forés (impulsora del concepte de resiliència), Assumpta
Montellà, Rosa Galindo i un representant d'Open Arms.


