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“Es necesaria e inevitable, frente a esta sociedad insolidaria, una nueva primavera del mundo.”

Marcos Ana
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I. Una Nova Primavera
La Historia de les brigades internacionals

El fenomen de les Brigades Internacionals és un dels episodis més sorprenents de la nostra història recent
i, com tants altres després de quaranta anys de dictadura, va ser silenciat o tergiversat intencionadament.
Amb aquesta obra volem fer un homenatge a aquells homes i dones que voluntàriament van venir a
Espanya a lluitar amb el poble en armes per la llibertat i contra el feixisme.
“No és nostàlgia, és la nostra manera d’interpel·lar la gent avui, perquè hi ha una altra onada
feixista” Eduard Amoroux, Secretari de l’Amical de les Brigades Internacionals de Catalunya, en referència
a aquest muntatge.
Volem parlar dels brigadistes, però no només dels més famosos sinó també de tots aquells herois anònims
que van participar en la Guerra contra el feixisme i del que va significar per a molts d’ells. No es tracta llavors
de rescatar un fragment de la història perduda del nostre país, sinó de parlar també de les moltes petites
històries que es van produir en aquella guerra per la llibertat, on hi va haver dones lluitant pel seu dret a la
igualtat i homes de diferents ètnies que lluitaven també contra el racisme.

II. Col·laboracions en el muntatge
El Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya així com el Memorial Democràtic de Catalunya
ha promogut i finançat la realització d’aquest muntatge que s’ha estrenat a Barcelona a finals d’octubre de
2018 per commemorar aquest esdeveniment històric i els valors que suposa. Juntament amb la Generalitat,
aquest muntatge ha comptat amb la col·laboració d’entitats memorialistes com: L’Associació Catalana
d’Expressos Polítics del franquisme, El Amical de les Brigades Internacionals de Catalunya, L’Associació
d’Amics de les Brigades Internacionals d’Espanya, Associació Marcos Ana, Agrupació XV Brigada Mixta,
CRAI. Biblioteca Pavelló de la República. Universitat de Barcelona, Eurom. European Observatory on
Memories. Universitat de Barcelona, Amical de Mathausen.
Altres col•laboracions:
ALAN WARREN (Historiador expert Brigada Lincoln. Assessor històric per
a la futura sèrie d’HBO sobre la Batalla de l’Ebre
ANGELA JACKSON (Doctora en Història, escriptora i membre de
l’Associació No Jubilem la Memòria)
ROB MCDONALD (Escultor britànic, fundador de Solidarity Park
Project)
LLUIS MARTÍ BIELSA (Premi Ciutat de Barcelona 2020,
Activista polític, Ex-combatent antifeixista, i testimoni del comiat
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de les Brigades Internacionals a Barcelona)
MARIA SALVO (Lluitadora antifeixista, ex-presa política i testimoni del comiat de les Brigades Internacionals a Barcelona)
CARLES VALLEJO (President de l’Associació Catalana d’Expressos Polítics del franquisme)
ANTONIA JOVER (Lluitadora antifranquista i activista pels drets socials i de la dona)
MABEL ARTEAGA RODRÍGUEZ (Cònsol de Cuba a Barcelona)
ANTHONY L. GEIST (Catedràtic de Literatura Espanyola a la Universitat de Washington)

III. Sinopsi
LA HISTÒRIA DE MARIA I STIG
Si bé l’obra està formada per multitud de petites històries de brigadistes, el fil conductor d’ ‘Una
nova primavera’ és la història de Maria i Stig. Una de les moltes històries d’amor que van sorgir entre
brigadistes internacionals i dones espanyols. Maria i Stig es van conèixer a l’Hospital Militar de Mataró
el 38, quan ell, que havia vingut com a conductor d’ambulàncies al 37, li van encarregar traslladar els
ferits cap a Catalunya a causa de l’avançada de les tropes feixistes. Maria treballava com a infermera
a l’hospital i entre ells va néixer una història que va vèncer la separació per la marxa dels brigadistes,
la segona guerra mundial i 40 anys de dictadura franquista. Els dos van refer la seva vida, però mai
van deixar de pensar l’un en l’altre. Després de la mort de Franco, Stig viatja a Espanya des de la
seva Suècia natal i es veuen durant una tarda. Finalment, als anys 90 es tornen a trobar.
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LA CONNEXIÓ ENTRE MARIA SANS I ERNEST HEMINGWAY
Quan el Nobel de literatura es trobava a Espanya com a corresponsal de guerra , va acudir a l’Hospital
Militar de Mataró a visitar el seu amic ferit Freddy Keller. Allà va quedar fascinat amb la infermera Maria
(Maria Sans), una jove que treballava sense parar i sempre estava alegre. Va ser tal la impressió que li va
causar que, segons va assegurar el propi Keller en una entrevista el 1966, per ella li va posar el nom de
“Maria” la protagonista MAR LA MUSA D’ERNEST HEMINGWAY Quan el Nobel de literatura es trobava a
Espanya com a corresponsal de guerra, va acudir a l’Hospital Militar de Mataró a visitar el seu amic ferit
Freddy Keller. Allà va quedar fascinat amb la infermera Maria (Maria Sans), una jove que treballava sense
parar i sempre estava alegre. Va ser tal la impressió que li va causar que, segons va assegurar el propi
Keller en una entrevista el 1966, per ella li va posar el nom de “Maria” la protagonista femenina de la seva
obra.
BRIGADISTES
Els voluntaris de la llibertat. A l’explicar la història dels brigadistes, ens vam posar com a objectiu mostrar
la seva diversitat, tant d’origen com d’ètnia o religió. Per això, en el muntatge s’escoltaran diferents idiomes,
ja sigui amb veus en off o amb textos recitats pels actors que parlaran en castellà, català, anglès, alemany,
italià, suec ... Els voluntaris de la llibertat, van ser homes i dones de més de 53 països, la gran majoria
procedents d’Europa, però també d’Amèrica, Àsia, Àfrica i Oceania. Per nom cal destacar francesos,
polonesos, italians, nord-americans, alemanys, britànics, belgues, txecoslovacs i els procedents dels
països bàltics, balcànics i escandinaus. Però també van participar un bon nom de cubans i argentins.
Anecdòticament hi va haver algun japonès i també xinesos, àrabs, jueus, filipins, neozelandesos ... El
seu origen social també era molt divers. La gran majoria eren obrers, però també hi va haver alguns
militars en actiu o retirats, veterans de la primera guerra mundial, camperols, estudiants i intel•lectuals. Eren
nombrosos els sindicalistes, miners d’Europa Central o del Regne Unit, estibadors dels principals ports
europeus, metges i infermeres. italià, suec ...
LAS DONES VOLUNTÀRIES
Les idees republicanes reflectien una realitat moderna i democràtica molt per sobre de la situació de la
majoria de països de l’època; això juntament amb la lluita contra l’enemic comú, el feixisme, va crear en aquella
Espanya republicana en armes una unitat entre els seus militants que trencava qualsevol barrera racial, de
sexe o de creença religiosa. Així doncs, alhora de narrar la nostra història hem volgut remarcar la participació
de més de 500 dones brigadistes, que van arribar a Espanya atretes per les fites aconseguides per la dona
en el marc de la República Espanyola. Les brigadistes volien defensar i promoure els drets de la dona als
seus països d’origen, i per aquests ideals van combatre o van participar en tasques sanitàries, de traducció
o periodístiques. Els voluntaris d’altres ètnies Un altre exemple de superació de barreres i de modernitat
democràtica va ser la participació per primera vegada de soldats afroamericans lluitant juntament amb soldats
de raça blanca, fins tenint-sota el seu comandament, com en el cas del capità Oliver Law. En l’obra hem
volgut incidir en la història d’aquests afroamericans procedents d’un país on hi havia la segregació d’escoles,
hospitals i edificis públics, que van arribar a un país que els acollia amb curiositat i afecte, que apreciava
el que feien i que no era racista. En aquesta Espanya republicana en guerra, podien allotjar-se a qualsevol
hotel, menjar en qualsevol lloc, beure i ballar sense que els fessin notar la diferència de color. James Yates ho
recorda en el seu llibre de memòries: A Espanya és on em va sentir per primera vegada com un home lliure.
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IV. La Voz Ahogada
P r o j e c t e

E s c e n i c

Companyia de teatre per la memòria històrica que neix dels diferents encàrrecs d’entitats memorialistes
com l’Associació Catalana d’Ex Presos Polítics del franquisme o el Amical de les Brigades Internacionals de
Catalunya, i amb el suport per diferents projectes de les mateixes associacions, així com de l’Ajuntament
de Barcelona o la Generalitat de Catalunya (Direcció General de Memòria Històrica).
EQUIP ARTÍSTIC
Mireia Clemente:
Actriu i documentació. Actriu, màster en estudis teatrals per l’Institut de Teatre, doctoranda en arts
escèniques amb La memòria històrica a Catalunya (1976-2018P: polítiques i actuacions, arts escèniques
i dramatúrgies. Especialitzada en teatre per a la transformació social i per a la comunitat. Com a actriu ha
treballat en obres de teatre clàssic a Madrid sota la direcció d’Ángel Gutiérrez o Antonio Díaz-Florián entre
d’altres. Ha treballat més de tres anys en projectes de teatre i cinema per a la cooperació internacional
amb la cooperació espanyola, i agències de Nacions Unides ( Unicef) a Timor Oriental (sud-est asiàtic), així
com a la Universitat Nacional d’ell mateix país. Ha participat en la fase de documentació i com a actriu a
les produccions sobre memòria històrica promogudes per l’Associació d’Expressos Polítics del franquisme
i altres entitats memorialistes amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i el Memorial Democràtic de
Catalunya. Les produccions són “A Voz Ahogada. Un homenatge a Miguel Hernández “, i” La Lola. Memòries
de una mujer republicana”.
Iván Campillo:
Actor, director, autor. Professional de les arts escèniques, llicenciat en Art Dramàtic per l’Institut de Teatre
amb més de 20 anys d’experiència en els escenaris com a actor, director i autor teatral. Debuta el 1995
sota la direcció de Ricard Salvat amb “En l’ardent foscor” (Buero Vallejo) i “La pell de brau” (Salvador Espriu).
Ha protagonitzat el musical “Cabaret” (personatge Cliff Bradshow) en la Producció Stage sota la direcció
Original de Sam Mendes i és una cara coneguda a TV3 on ha intervingut en sèries televisives com: “El joc
de viure”, “Laberint d’ombres “,” El cor de la ciutat “,” Ventdelplà “i” la Riera “. Com a autor i director ha dut a
terme muntatges en cartellera a Barcelona per diferents companyies. Des comèdies (¿ “El teu digues que
l’estimes”, “Salvem les balenes ... I el meu matrimoni, què?”, “Totes els Parelles ho fan”) fins a clàssics ( “La
importància de ser Frank” d’Oscar Wilde, traducció i adaptació, “Els còmics d’1 nit d’estiu” a partir de l’obra
de Shakespeare). És l’autor i director d ‘ “A Voz Ahogada. Un homenatge a Miguel Hernández “, i” La Lola.
Memorias de una mujer republicana. “ Produccions en què ha fet el treball de recerca i documentació de
la mà de diferents entitats memorialistes.
Jorge Sarraute:
Música original i arranjaments. Professor de piano, teoria i solfeig pel Conservatori Alberto Williams
de Buenos Aires. Ha actuat en nombrosos festivals i sales de concerts de tot el món. Ha treballat fent
arranjaments com a músic intèrpret amb Ovidi Motllor, JA Labordeta, Maria de la Mar Bonet, Raimón,
Marina Rosell, Sisa, Carles Cano, La Bullonera, Elba Picó, entre d’altres. Com a docent, inaugura amb altres
professors al Taller de Músics de Barcelona el 1979 com a professor de contrabaix. Com a compositor
té una llarguíssima trajectòria tant en cinema i televisió, així com arts escèniques ja sigui teatre, dansa i
circ, treballant per grans companyies (Comediants, Artristras, Circ Cric, etc.). També ha escrit diverses
obres per l’Ajuntament de Barcelona en diferents actes institucionals (la Mercè. Grec, Campanyies
contra la xenofòbia, Banda Municipal, etc.) i per la Generalitat de Catalunya a Festival per la diversitat.
Amb la seva obra per a coral i percussió ‘El cant de la Terra’ ha dirigit el cor de la Capella de Santa
Maria de la Mar i el Cor Nacional de Cuba al teatre Karl Marx de l’Havana. Actualment segueix amb el
seu treball com “músic de batalla” amb diversos cantants, el grup vocal Gospel Viu, concerts de jazz,
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música popular catalana i tango amb músics locals, Missa Criolla al Palau de la Música Catalana, etc.
Elena Ballester:
responsable de vestuari. És estilista i dissenyadora en publicitat, televisió i teatre. En televisió destaquen
el seu treball a la productora Cromosoma amb “Pol Nord” i “Cadena Perpètua”, i en Gestmusic-Endemol
amb els programes “Hospital”, “Què Show”, “Quines Estrelles”, “Pluja d’Estrelles”, “Les nostres Estrelles “,”
Gala de Cap d’any 2000 “,” Cançons “,” Gala de Navidal 2001 “,” Es Busca un Estel “i” Eurojunior “i en la
sèrie” Nit de misteri “. En cinema destaca el seu treball en la pel·lícula “Tras el cristal”, “Violetes” “Mil Cretins” i
“Any de Gràcia” de Ventura Pons. Amb la productora Minoria Absoluta ha treballat a “La Escobilla Nacional”
i la pel·lícula “14 d’abril, Macià contra Companys” (Manel Huerga). Ha treballat a Tv3, al Departament de
vestuari.
Francesc Rodelles:
Disseny de llum. Finalitzats els estudis de telecomunicacions, entra a la cia. DAGOLL DAGOM el 1981 per
fer la il·luminació de el musical Nit de Sant Joan. Com a dissenyador independent, des d’aleshores, ha dut a
terme un centenar de muntatges dels més variats gèneres i estils. Els més recents, La Sutura 2008, Sherlock
Holmes 2007, Tres Germanes 2006, Camille Claudel 2005, Actes Indecents 2004. Interessat en la investigació i
divulgació de la il·luminació escènica des de 1982 és professor de l’Institut de Teatre (ESAD), imparteix seminaris
i conferències sobre la matèria, ha traduït a l’català “Il.luminar l’escena” de F.Reid, dirigeix la col·lecció Disseny i
Tecnologia de l’Espectacle de les publicacions de l’Institut d’al Teatre i des d’octubre de 2005 és responsable
de el Departament de Disseny Escènic . Membre de les associacions de professionals ALD, IESNA i USITT,
ha participat en diversos congressos i cursos d’il·luminació a Alemanya, Anglaterra i els Estats Units. El seu
treball de recerca “La llum representada. Una contribució a l’estudi fenomenològic de la il·luminació teatral “,
va ser qualificat amb Matrícula d’Honor i actualment escriu la seva tesi doctoral sobre il·luminació escènica.
Ariadna Puig:
Llums i so. Graduada en Cinema i mitjans audiovisuals per ESCAC. En l’àmbit teatral, ha participat com
a tècnica de so en diferents obres musicals com “Un musical innominable”,
“C’est la Vie” i “Perduts i Peluts” al Teatreneu de Barcelona. Al cinema,
ha participat en el so directe de dos llargmetratges documentals dirigits
per Fèlix Colomer, “Sasha” i “shootball”. Ha treballat a el departament
de producció de dos llargmetratges documentals de la productora
nord-americana Jezebel films. Un d’ells és “Bones of Conteno”, el
documental parla sobre la memòria històrica a Espanya a través de la
figura de Federico García Lorca. Aquesta pel·lícula es va estrenar a la
Berlinale, l’any 2017. Actualment és tècnica de llums i so a la companyia
Planeta Impro ( “Improshow”) ia La Voz Ahogada Projecte Escènic.
Robert Martex:
Dissenyador gràfic i fotògraf. En l’àmbit editorial ha treballat com a
dissenyador en diverses publicacions com “Annabel Lee” (premi a el
millor fanzine al Saló de l’Còmic de Barcelona), “Aquí Val Tot”, “Hell
Awaits o Deejay. Ha col·laborat amb les revistes Primera Línia, Deejay
o Interviu. Ha dissenyat cartells per a teatre com “La importància de
ser Frank”, “El teu digues que l’estimes”, “A veu Ofegada”, “Els còmics
d’1 nit d’estiu”, “Totes els Parelles ho fan ... “ La Lola “,” Tagine “,” Poeta
“,” Radiografia de Puta i Poeta “. Les seves fotos decoren diverses
sales del Museu Mario Vargas Llosa al Perú. Totes les portades de
revistes i fanzines que es veuen a la pel·lícula “Ghost World” són obra
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seva. És el dissenyador dels cartells dels actors i dels cromos de el festival Cificom, i responsable també
de el disseny de l’logo i de l’entitat corporativa de SWBarcelona (Star Wars), trading cards i àlbum Spanish
Cards. També ha dissenyat el pòster per al Saló Internacional de l’Còmic de Barcelona: “Els Droides de les
Galàxies” i el disseny de la col·lecció de cromos Star Wars Figuri Archives.
Raúl Gallegos:
Tècnic de llum i so. Format com a productor i regidor d’escenari. Porta 7 anys vinculat a el món de
l’espectacle, inicialment com a regidor i actualment també com a tècnic de llums. Ha treballat amb empreses
com Focus, La Brutal, La Perla 29 o Blanc Produccions i ha participat en espectacles de renom com
“Barcelona”, de Pere Riera, “A cel obert”, de Josep Maria Pou o “El Petit Príncep”, d’Àngel Llàcer. Actualment
combina la regidoria teatral amb la direcció tècnica de la La Voz Ahogada Projecte Escènic.

V. Fitxa TEcnica
L’obra té una durada de 1hora i 20 minuts i l’oferim tant en català com encastellano, encara que també es parlen
diferents idiomes: anglès, alemany, francès, italià ysueco (amb subtítols) i té projeccions de vídeos i àudio.
Espai escènic:
Mesures: ample 7m i fons 6 m.
Alçada màxima de l’escenografia 5m. L’escenografia consta d’un sòl de linòleum de 7mde ample x 6m de
fons, una tela de projecció de 7m d’ample x 5 m d’alt fix durant todoel estona. A més d’1 llit individual de
80x190cm que s’ha de poder amagar entre patasdurante part de la representació.
Maquinària:
Teló de fons negre.
Càmera negra suficient per a l’espai (amb al menys 3 potes per costat).
Màquina de fum.
Barra o element estructural per poder penjar la tela de projecció a una distància de boca aproximada
de 6 metres i quedant un espai mínim de 1,5 m de pas per darrere. Aquesta consta de llaços per poder
lligar-la a una barra convencional.
Llums:
10 PC 1000W. Amb viseres i porta filtres.
1 retallada ETC Jr. Amb porta filtres.
9 PAR 64. Amb porta filtres. (Intercanviables per PC)
Dmx fins al control de llums.
24 canals de dimmer.
1 Sortida de corrent directe a terra de l’escenari per alimentar la màquina de partícules.
Llums de guàrdia per al canvi ràpid d’artistes.
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1 taula de llums computada i programable.
Vídeo:
1 projector adequat per poder fer una pantalla que agafi tota la tela de projecció (7x5m).
1 Obturador. (Opcional)
1 Cable VGA o HDMI de senyal de vídeo fins a control.
L’espectacle es durà a terme reproduint el vídeo des d’un ordinador amb un programari tipus QLAB.
(L’ordinador el posa la companyia)
Àudio:
P.A. adequada a les característiques de la sala (L-R).
Monitors en escenari per a actors.
L’espectacle es durà a terme reproduint l’àudio des d’un ordinador amb un programari tipus QLAB.
(L’ordinador el posa la companyia)
1 mini Jack a entrada de canal Stereo de la taula per a l’ordinador que reproduirà el so.
Llum suficient.
Taula de So.
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