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Entre 1939 i 1944, la infermera suïssa Elisabeth Eidenbenz va salvar la vida a 597 
infants, fills de les refugiades espanyoles internades als camps d’Argelers i Sant 
Cebrià del Rosselló. Un espectacle dolorosament actual. 

 

El 2013, després d'una reforma que el va convertir en un espai museístic, el castell 
d'en Bardou, més conegut com la Materintat d'Elna, va obrir les seves portes per 
homenatjar la labor que la infermera suïssa Elisabeth Eidenbenz va dur a terme en 
temps de la guerra civil.  

Des del 1939, Eidenbenz va buscar les dones 
embarassades que es van exiliar als camps de 
concentració del sud de França i les va acollir en 
aquest palauet abandonat per facilitar que poguessin 
donar a llum en condicions decents. Fins al 1944, la 
institució que es coneix com la Maternitat d'Elna, va 
portar al món al voltant de 600 nadons i, fins i tot, va 
recollir mares jueves que fugien de la persecució 
nazi durant la Segona Guerra Mundial.  

La Maternitat es pot visitar de dimecres a diumenge, 
de 14 a 18 h (els horaris són diferents a l'estiu). 
S’ofereixen visites guiades (en francès o català) i 
pedagògiques. 

més informació 
http://www.ville-elne.fr/fr/information/71625/la-maternite-suisse 

 

Aquest espectacle forma part del recorregut Guerra i pau d’aquesta temporada, 
que continuarà amb: 

Cúbit  
autoria i direcció Josep Maria Miró cia. La Ruta 40 
Montjuïc/Espai Lliure del 17 al 28 de maig 
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MONTJUÏC/ESPAI LLIURE DEL 24 D’ABRIL AL 7 DE MAIG 

La maternitat d’Elna 

a partir de l’obra d’Assumpta Montellà  dramatúrgia Pablo Ley 

direcció Josep Galindo 

cia. Projecte Galilei 
 

intèrpret Rosa Galindo 

piano Franco Piccinno 
 

 

selecció musical Luc-Olivier Sánchez i Rosa Galindo / espai escènic i vestuari Projecte 

Galilei / il·luminació Anna Espunya / imatge Toni Roura 
 

 

ajudant de direcció Aleix Fauró / entrenament vocal Viv Manning i Anna Feu / 
entrenament corporal Teresa García Valenzuela / regidora Sara Manzano / producció 
executiva Projecte Galilei 
 

 

producció Projecte Galilei i Fortià Viñas 

amb la col·laboració del Memorial Democràtic, el MUME, Eòlia - Centre d'Estudis de 

Veu i d'Interpretació, el Conseil Géneral des Pyrénées-Orientales - Archives 

Départementales - Photographies Auguste Chauvin i el Departament de Cultura i 

Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya 

amb el suport del Celler Puig-Romeu 
 

espectacle musical en català / durada 1h. 25' sense pausa 

29/04 a les 20:30h. Àgora Lliure - UPF Rastrejadors de la memòria 

Taula rodona amb el dramaturg Pablo Ley, l’escriptora, professora d’Història i artista Marta 

Marín-Dòmine i Assumpta Montellà, autora del llibre La maternitat d’Elna. 

espectacle recomanat pel Servei Educatiu del Teatre Lliure 

 

seguiu #lamaternitatdelna al twitter 

horaris de dimecres a divendres 20:30h. / dissabte 19h. / diumenge 18h. / els dies 24 i 25/04 i 2 i 
3/05, funcions escolars a les 10:30h. / dimecres 3/05 no hi ha funció de nit 

preus 23€ / 21€ compra avançada / 19,50€ amb descompte (excepte el dia de l’espectador) / 
18,50€ dimecres (dia de l’espectador) / 16,50€ tarifa plana Abonament Espectador / 12€ 
Carnet Jove i menors de 30 anys  
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La maternitat d’Elna parla d’uns fets històrics que tenen lloc al final de la 

Guerra Civil. El gener del 1939, gairebé mig milió de persones van fugir a França. 
Moltes d’elles van ser internades en els camps de concentració francesos com el 
d’Argelers. 

La maternitat d’Elna (institució impulsada pels moviments socials suïssos que van 
aportar diners, menjar i equipaments) parla del que va ser capaç de fer una 
persona molt jove, Elisabeth Eidenbenz, per salvar les dones embarassades 
d’haver de patir el part en les pèssimes condiciones higièniques, alimentàries i de 
salut dels camps de refugiats francesos. 

Poques vegades es pot parlar d’una forma tan directa i clara del que és un 
veritable cant a l’esperança. L’esperança en la humanitat i en el futur de la 
humanitat representat per uns nadons innocents nascuts en unes circumstàncies 
terribles. L’esperança en la cooperació entre els homes. 

L’esperança en la supervivència de tothom, sense especificació de sexe, 
nacionalitat, raça, ideologia o religió. L’esperança en la simple bondat de la gent. 
O, més senzillament, l’esperança (sense adjectius). 

Projecte Galilei 
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Gairebé mig milió de persones –470.000 segons l’informe Lavalière– van 

fugir a França entre el 28 de gener i el 12 de febrer de 1939. 

Llargues fileres d’homes, dones, infants i gent gran es dirigien cap als passos de 
Cervera, el Pertús, el coll d’Ares i la Guingueta d’Ix (Bourg-Madame), sota les 
bombes i les bales dels avions franquistes que atacaven les carreteres i els pobles 
del trajecte. 

Les autoritats franceses els van negar el pas fins que, la nit del 27 al 28 de gener, 
van permetre passar les dones i les criatures. Al cap de tres dies van autoritzar el 
pas dels ferits i més tard de tots els vençuts. Les tropes, autoritzades a creuar la 
tarda del 5 de febrer, van entrar a França ordenadament en files i desarmades. 

La frontera va quedar tancada quan les forces franquistes van arribar al Pertús a 
les dues del migdia del 9 de febrer, a Cervera el dia 10 i a la Guingueta d’Ix el 13. 

 

Hi havia una mare que no tenia llet i el nen plorava de gana dia i nit. Quan es 

rendia de tant plorar, s’adormia i ella l’escalfava amb el seu cos. Les mantes que 
tenien encara estaven xopes d’aquells dies tan dolents de febrer. Quan sortia el 
sol, enterrava el nadó a la sorra fins deixar-li fora només el caparró. La sorra li feia 
de manta. 

Però al cap d’uns dies el nen es va morir de fred i de gana. 

Jo estava embarassada i només de pensar que el meu fill naixeria en aquell infern 
ja em desesperava. 

Després d’unes setmanes, a la barraca d’infermeria del camp vaig trobar la 
senyora Elisabeth o, més ben dit, ella em va trobar a mi. 

Em va proposar de parir en una maternitat situada a Elna, allà mateix, al Rosselló. 

El dia que va néixer el meu fill a la sala de parts de la maternitat, no em vaig poder 
reprimir les llàgrimes. 

Tothom es pensava que plorava d’emoció, però només jo sabia que plorava pel 
nen enterrat a la sorra d’Argelers. 

 

fragments de La maternitat d’Elna, d’Assumpta Montellà 
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les músiques 
 

Clair de lune  de Claude Debussy 
Vals n. 2 Op. 64 en Re b Major  de Frederic Chopin 
Damunt de tu només les flors   de Frederic Mompou 
Que reste-t-il de nos amours?  de Charles Trenet 
Ostinato     de Béla Bartók 
Priez pour paix    de Francis Poulenc 
Muntanyes regalades    de Frederic Mompou 
Je chante     de Charles Trenet 
Ce doux petit visage    de Francis Poulenc 
Mon cadavre est doux comme un gant de Francis Poulenc 
La mer      de Charles Trenet 
Fleur      de Francis Poulenc 
J’ai deux amours de Géo Koger, Henri Varna i Vincent Scotto 

en versió de Josephine Baker 
Fragment de Sonata en Si menor S 178 de Franz Liszt 
Hymne a l’amour    d’Édith Piaf 
Villageoises Staccato n. 2   de Francis Poulenc 
Variacions Goldberg, Aria   de J. S. Bach 
Vals Tiroliana     de Francis Poulenc 
Laschia ch’io pianga    de G. F. Häendel 
Intermezzo     de Francis Poulenc 
Sonata n. 8 Op. 13 ‘Patètica’   de Ludwig van Beethoven 
Muntanyes regalades    de Frederic Mompou 
Sonata KV545     de W. A. Mozart 
El mariner     cançó popular catalana 
El desembre congelat    cançó popular catalana 
El noi de la mare    cançó popular catalana 
Les anges musiciens    de Francis Poulenc 
La cançó del lladre cançó popular catalana versió de Frederic 

Mompou 
Gnossienne N. 1    d’Eric Satie 
Cançó i dansa núm. 6    de Frederic Mompou 
Lili Marlene de Hans Leipzig i Norbert Schultze en versió 

de Marlene Dietrich 
Les feuilles mortes    de Joseph Kosma 
A la claire fontaine    cançó popular francesa 
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la premsa ha dit… 

“Pablo Ley ha fet un treball polit amb la dramatúrgia, i el resultat és un text amb un 
equilibri perfecte, profundament emotiu i colpidor, sense la necessitat de falsejar fets 
històrics ni d’apel·lar al sentimentalisme, una trampa en la qual és fàcil caure si la matèria 
primera és, com aquesta, tan sensible. Rosa Galindo, deliciosa en el cant i candorosa en 
la interpretació, amb el complement ideal del pianista Luc-Olivier Sánchez, narra la 
història com un conte, i aquí es troba un dels grans mèrits del muntatge, que no cau en 
l’error en què han caigut d’altres intentant reproduir el terror, l’horror oceànic que inspiren 
aquells fets, perquè és impossible transmetre’l amb tota la seva intensitat. El conte que 
s’explica és un conte d’esperança, esperança en la humanitat i en el futur. Pablo Ley i 
Josep Galindo, un director que es mostra atent als detalls, sobri, elegant,  han triat una 
opció molt més efectiva per arribar a l’espectador, per commoure’l. El conte, l’actriu 
l’explica encarnant diversos personatges, a vegades la mateixa Eidenbenz, la majoria de 
vegades una mare exiliada. (···) Es tracta d’un muntatge indispensable, i especialment 
recomanable per a instituts.”  
Dani Chicano (El Punt) 

“L’actriu és la narradora en tercera persona, i en un breu passatge compon la figura 
d’Elisabeth Eidenbenz. De tota manera, l’espectacle arriba a la màxima densitat dramàtica 
quan Rosa Galindo es posa en la pell d’una de les refugiades, una dona en avançat estat 
de gestació que veu amb un temor creixent l’hora de donar llum en un lloc tan terriblement 
hostil per a la criatura que espera. El mateix passa en l’angoixa, propiciada per la 
desgràcia i la mort que cada dia visiten Argelers, com en la sort i la joia de ser acollida a la 
casa de maternitat d’Elna, la interpretació d’aquest personatge anònim denota la gran 
sensibilitat de Rosa Galindo i el compromís de tot l’equip artístic de l’espectacle en eludir 
qualsevol forma de sensibleria.” 
Joan Anton Benach (La Vanguardia) 

“Pablo Ley i Josep Galindo, impulsors d’aquell Homenatge a Catalunya / Homage to 
Catalonia en què reproduïen el llibre homònim de George Orwell sobre les pugnes en el 
bàndol republicà en plena Guerra Civil, tornen a enlluernar amb un retrat lúcid. Ara el punt 
de partida és La Maternitat d’Elna (al Club Capitol fins al 8 de març). L’obra descriu el 
casalot on Elisabeth Eidenbenz amb el suport de moviments socials suïssos, va acollir 
unes 600 dones per evitar un part en les pèssimes condicions de salut dels camps de 
refugiats francesos. (··) L’obra convoca l’ànima amb el piano amb dues espelmes. Situa 
l’acció amb unes fotos rebregades que escupen injustícia. I recus, per fi, unes estovalles 
amb els fils de colors. Emoció i memòria.” 
Jordi Bordes (El Punt) 
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“Emotiu, delicat, poètic. Un sensible exercici escènic al servei d’una història que no ha de 
quedar en l’oblit. Teatre document d’inqüestionable eficàcia. Pablo Ley (dramatúrgia) i 
Josep Galindo (direcció) han tornat a unir la seva inspiració per recrear, a partir dels 
testimonis recollits per Assumpta Montellà al llibre La maternitat d’Elna, el drama de les 
dones embarassades que van trobar refugi en aquesta institució impulsada per moviments 
socials suïssos amb Elisabeth Eidenbenz al capdavant. El muntatge, amb el mateix títol, 
del Club Capitol té la virtut de traslladar-nos amb naturalitat al drama de l’exili. Ley s’ha 
cenyit als fets reals del relat allunyant-se del recurs fàcil del sentimentalisme. I Galindo 
n’ha tingut prou amb aquest material sensible per edificar un espectacle contundent. (···) 
Però res seria com és sense el treball de l’exquisida actriu cantant Rosa Galindo, que 
domina l’àmplia gamma de disciplines escèniques i exhibeix, a més amés d’una sensible 
talla d’actriu, una gran capacitat per recrear amb gust tant les peces líriques com les 
cançons. Ella sola aconsegueix omplir l’escenari de contingut. Luc-Olivier Sánchez, al 
piano, és l’altre pilar d’aquest muntatge. Brilla en les seves aportacions individuals i en les 
d’acompanyament a les obres cantades per la intèrpret, que marquen la intensitat 
emocional del relat.” 
César López Rossell (El Periódico) 

“Si torno avui a la galàxia Elna és perquè diumenge vaig tenir el plaer de veure la versió 
teatral que la Rosa Galindo i el pianista Luc Olivier Sánchez protagonitza a Can Pistoles, 
és a dir, al Club Capitol de la Rambla barcelonina. Reconec que hi vaig anar amb una 
certa prevenció, perquè transformar una investigació periodística com la que va publicar 
Montellà en un espectacle teatral de petit format no em semblava gens senzill. La 
intensitat emotiva inherent a la història podia degenerar en hemorràgies sentimentaloides 
o en el simple pamflet i el format reduït podia comportar excessos discursius. Aquí no hi 
passa res d’això. La dramatúrgia de Pablo Ley, la direcció de Josep Galindo i una banda 
sonora exquisidament interpretada per Luc Olivier Sánchez eleven la sensacional actuació 
de Rosa Galindo a la categoria memorable. He llegit i sentit moltes descripcions dels 
camps de concentració a les platges franceses, entre altres motius perquè el meu oncle 
va ser al de Barcarès. A cada platja, tres de les quatre parets eren de filferrada, però no 
oblidaré la Rosa Galindo cantant La mer de Charles Trenet després de descriure la quarta 
paret. El teatre permet obrir noves portes en un mur que semblava impermeable. Veurem 
què passa amb l’anunciada versió cinematogràfica produïda per Jaume Roures, dirigida 
per Manuel Huerga i escrita per Lluís Arcarazo i Jordi Galceran. (···) Serà la tercera 
manera d’explicar una mateixa història, amb armes molt diferents a la del periodisme 
d’investigació o l’adaptació dramatúrgica. Pot ser que els fets d’Elna acabin sent explicats 
en tots els llenguatges. A veure qui s’anima a fer-ho en còmic, en novel·la o en òpera. Si 
alguna història pot generar seqüeles multi mediàtiques, és sens dubte la d’una maternitat. 
És allà on comença tot.” 
Màrius Serra (La Vanguardia) 
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ÀGORA LLIURE - UPF 

Dissabte 29 d’abril 

Rastrejadors de la petita història oral 

Taula rodona amb el dramaturg Pablo Ley, l’escriptora, professora d’Història i 
creadora polifacètica Marta Marín-Dòmine i Assumpta Montellà, autora del llibre La 
maternitat d’Elna, obra en la qual es basa la dramatúrgia de Pablo Ley. 
Moderador: Juan Carlos Olivares 

La història es pot escriure en majúscula i entrar amb tota solemnitat en el relat oficial de la 
biografia de les civilitzacions, i també en minúscula i reivindicar-se des del testimoni 
anònim rescatat pels qui rastregen i cacen la memòria i els seus guardians que només 
tenen el record personal i la paraula per deixar-la al servei de la posteritat. Amb In 
memoriam i Dale recuerdos el Teatre Lliure ja ha ofert aquesta temporada dos exemples 
de com la “petita memòria” –recollint les paraules de l’artista multidisciplinari Christian 
Boltanski–, el cabal que atresoren els portadors de la intrahistòria –herois invisibles sense 
monuments, làpides commemoratives, homenatges públics i entrades pròpies en 
enciclopèdies magnes–, s’ha convertit en els últims anys en un material valuós per 
completar la memòria real de la comunitat.  

Hi ha un impuls important des del món de la creació –amb el teatre documental en totes 
les seves manifestacions al capdavant– i l’acadèmic –amb les diverses iniciatives per 
impulsar la investigació dels testimonis orals– per conscienciar la societat de l’enorme 
valor que té aquesta suma de records atresorats per individus sense més atributs que 
haver viscut la quotidianitat de la Història, d’haver contribuït amb l’atzar de la seva simple 
existència (haver nascut en un lloc i moment concrets, enmig d’unes circumstàncies 
normals o excepcionals) a la construcció del relat col·lectiu. Els tres convidats d’aquesta 
Àgora s’han destacat precisament per formar part d’aquest interès renovat per rescatar de 
l’oblit etern tots els records que acaben per explicar totes les realitats d’una Història 
comuna. Un trencaclosques que es construeix peça per peça, paraula per paraula, record 
rere record. 

Montjuïc/Espai Lliure – a les 20:30h. – durada aproximada 1h. – entrada lliure – 

aforament limitat 
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Marta Marín-Dòmine 
Escriptora catalano-canadenca, els seus interessos artístics, creatius i d’investigació s’han 
concretat en diverses disciplines i temàtiques. Ha elaborat documentals i instal·lacions 
artístiques, és traductora i professora de literatura i cultura peninsular espanyola, i també 
d’estudis de la memòria a la Universitat Wilfrid Laurier d’Ontario (el Canadà). També és 
directora del Centre for Memory and Testimony Studies del mateix centre universitari. 
Treballa actualment en un diccionari de la memòria a Europa i Llatinoamèrica com a part 
d’un grup d’investigació internacional adscrits al departament d’Història Contemporània de 
la Universitat de Barcelona. També és membre de l’Institut dels Passats Presents, que 
depèn de la comissió de programes de la memòria de l’Ajuntament de Barcelona.  

Assumpta Montellà 
Historiadora, el seu primer llibre, La maternitat d’Elna, s’ha convertit des que es va 
publicar el 2005 en un èxit de crítica i de públic: s’ha traduït al castellà i al xinès i s’ha 
adaptat al teatre, la televisió i el cinema. Sobre aquest mateix va publicar posteriorment 
Elizabeth Eidenbenz. Més enllà de la maternitat d’Elna a partir de l’àlbum de fotos 
personal de la mestra i infermera suïssa fundadora d’aquesta institució. També és autora 
d’altres volums d’assaig i investigació històrica, com ara El setè camió (2007), 
Contrabandistes de la llibertat (2009), El silenci dels telers (2012) o 115 dies a l’Ebre 
(2014).  
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els intèrprets 

Rosa Galindo 
Barcelona, 1966 

Professora associada de Fitzmaurice 
Voicework ©. Estudis musicals al Conservatori 
del Liceu de Barcelona i de cant amb Carme 
Bustamante, Enedina Lloris, Paul Farrington 
(professor de la Royal Academy of music de 
Londres) i Viv Manning. Cursa els nivells I i II 
del mètode Voice Craft (EVTS-Estill Voice 
training). Postgrau de rehabilitació de la veu 
dirigit per Salvador Casadevall. Cursa estudis 
d’Interpretació a l’Institut del Teatre de 

Barcelona i continua la seva formació actoral amb Christine Adaire (mètode Linklater) i 
Javier Daulte. Estudis de dansa, mètode Cos-art amb Yiya Díaz i tècnica Alexander amb 
Nica Jimeno.  

Fundadora i codirectora del projecte pedagògic Eòlia, Centre d’estudis d’interpretació, veu 
i dansa, inaugurat el juny del 2000 a Barcelona. 

teatre Poe de Dagoll Dagom i Òscar Roig, dir. J. L. Bozzo; El temps de Planck de S. 
Belbel i O. Roig, dir. Sergi Belbel; Molt soroll per no res de W. Shakespeare, dir. Ferran 
Madico; Els Pirates de Gilbert & Sullivan, dir. J. L. Bozzo; La tempestat de W. 
Shakespeare, dir. Calixto Bieito; Company de S. Sondheim, dir. Calixto Bieito; La verbena 
de la Paloma de De la Vega i Bretón, dir. Calixto Bieito; És per això! Cabaret de petit 
format, dir.Camilo Rodríguez; Golfus de Roma de S. Sondheim, dir. Mario Gas; Cal dir-
ho? d’E. Labiche, dir. J. M. Flotats; Cabaret de Kander & Ebb, dir. Jerôme Savary; Bastià i 
Bastiana de W. A. Mozart, dir. Carme Bustamante i J. A. Sánchez; Òpera de S. Belbel i O. 
Roig, dir. Sergi Belbel;  

televisió Poble Nou, Estació d’enllaç, Crims, Plats bruts i El cor de la ciutat. 

bandes sonores Kilómetro cero, tema ‘Maybe this Time’ del musical Cabaret de Kander & 
Ebb. 
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Franco Piccinno 
Pomigliano (Nàpols), 1973 

És pianista i compositor. Comença a rebre 
classes particulars de piano als 8 anys. 
Posteriorment ingressa al Conservatori de 
Música de Cimarosa d'Avellino i al CPM de 
Milano, on es llicencia amb la màxima 
qualificació. Durant aquest període arriba, amb 
el seu trio, a ser finalista del Concurs Europeu 
de Jazz de Cracòvia al 1996 i guanya el 

Concurs de Baronissi com a millor pianista al 2000. Des del 2002 al 2013 ha viscut entre 
Londres, París i Barcelona, i ha estat cada vegada més present i actiu a Europa, a més 
d’oferir concerts a Brasil, els Estats Units i el Japó.  

S'aferma com a improvisador per la seva natural habilitat i una tècnica brillant. La seva 
experiència inclou també programes televisius, col·laboracions en teatre i cinema en 
qualitat de performer i compositor. Ha enregistrat cinc discos de piano sol: Frames I, 
Frames II, Forma Libera I, Forma Libera II, Franco Piccinno plays Marí (en directe), un en 
trio titulat lunare, un en quartet titulat Bank Of No Land amb aquest grup noruec, dos amb 
la cantant sueca Sofie Sorman, Hidden Space i defrost, un en duet amb el clarinetista 
napolità Luca Luciano Neapolis, un altre  amb Audun Waage, Cocker Spaniel, i el disc 
Lisboa en quartet amb el grup portuguès Politonia. 

També ha participat en nombroses produccions de música electrònica, entre les quals 
destaquem dos discos amb el projecte Fraudstars, Fraudstars i Abstract Science, el disc 
So Beautiful amb el projecte Deco, a més de molts temes en col·laboració amb diferents 
projectes (Deco Elekland, Floor, Spiral, Felix), inclosos en diverses compilacions com 
Balearic Cool Breeze, Home Service-Basement Chill, Berlin, Entreprise Hotel, An Oasis in 
Milano.  
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el dramaturg 
Pablo Ley Fancelli 
Barcelona, 1961 

És llicenciat en Història de l'Art per la Universitat de 
Barcelona. El 2008 funda amb Josep Galindo la 
companyia Projecte Galilei.  

Va ser col·laborador de Càtedra del departament 
d'Història de l'Art amb el Dr. Ricard Salvat. Des del 
1999 ha impartit diversos cursos: 1999-2000 i 2000-
2001: Professor de Periodisme Especialitzat – Cultura a 
la Universitat Autònoma de Barcelona, Facultat de 
Ciències de la Informació. Departament de Periodisme. 
2001. Participació en el Màster en Comunicació i Crítica 

d'Art de la Universitat de Girona. Curs 2001-2002: Curs de Crítica Teatral a l'Institut del 
Teatre de la Diputació de Barcelona. Des del curs 2003-2004: Cap del departament de 
Dramatúrgia i Direcció a l'Escola Superior d'Art Dramàtic Eòlia. Des del curs 2011-2012: 
Professor d'Història i Teoria de la Literatura Dramàtica a l'Institut del Teatre de la 
Diputació de Barcelona. Paral·lelament, entre el 1990 i el 2004 es dedica al periodisme 
cultural i teatral: 1990-1992: Crític teatral a ABC Cataluña. 1992-1996: Redactor de 
premsa de l'Institut Municipal Barcelona Espectacles. Com a tal, responsable de les 
publicacions relacionades amb el Mercat de les Flors i Festival d'Estiu Grec. 1995-2004: 
Crític teatral a El País. Ha publicat també articles a revistes especialitzades en cultura i 
teatre com (Pausa.), Transversal, Benzina o Hamlet. 

dramatúrgies teatrals 

F@ust versió 3.0, 1997-1998. A partir del Faust de Goethe. La Fura dels Baus. TNC; La 
ópera de cuatro cuartos, de Bertolt Brecht, 2002. Dir. Calixto Bieito. Teatre Grec (Festival 
Grec 2002); Comedias Bárbaras, de Valle Inclán, 2003. Dir. Bigas Luna. La Nave de 
Sagunto de la Ciudad de las Artes Escénicas, II Bienal de Valencia “La Ciudad Ideal”; 
Homenatge a Catalunya, 2004. Adaptació de l'obra de George Orwell. Dir. Josep Galindo. 
Teatre Romea – Forum 2004 de Barcelona, West Yorkshire Playhouse de Leeds, 
Northern Stage de Newcastle i MC93 Bobigny; El jardí inexistent, Senza Tempo a partir 
del Somni d'una nit d'estiu, de Shakespeare, 2004. TNC; Die Entführung aus dem Serail 
(El rapte en el serrall), de Wolfgang Amadeus Mozart, 2004. Dir: Calixto Bieito i Kirill 
Petrenko. Komische Oper de Berlin; La Celestina, adaptació de l'obra de Fernando de 
Rojas, 2004. Dir. Calixto Bieito. Coproducció de l’Edinburgh International Festival i The 
REP de Birmingham. Estrenada al King's Theatre d’Edinburgh; Celebració, de Thomas 
Vinterberg, Mogens Rukov i Bohr. Hansen, 2005. Dir. Josep Galindo. Teatre Romea, 
Festival Grec 2005; Madama Butterfly, de Giacomo Puccini, 2005. Dir. Calixto Bieito i 
Daniel Klajner. Komische Oper de Berlín; El diable enamorat¸ a partir de la novel·la de 
Jacques Cazzote i de textos de Gerard de Nerval, 2006. Dir. Pablo Ley. Estrenada al  
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Versus Teatre; La canción de Margarita, de Senza Tempo, 2006. Direcció Inés Boza. 
Mercat de les Flors, Festival Grec 2006; 2666, a partir de la obra de Roberto Bolaño. Dir.: 
Alex Rigola, Teatre Lliure, 2007; Don Quixote, a partir de la obra de Miguel de Cervantes. 
Dir. Josep Galindo, West Yorkshire Playhouse de Leeds, 2007; L'auca del senyor Esteve, 
a partir de la novel·la i l'obra de teatre de Santiago Rusiñol. Dir. Carme Portaceli. Teatre 
Nacional de Catalunya, 2010; Prometeu encadenat, de Heiner Müller. Dir. Carme 
Portaceli, Teatre Grec – Festival Grec 2010; Cosmètica de l’enemic, d’Amelie Nothomb. 
Dir. Magda Puyo. Sala Muntaner, 2013. 

amb Projecte Galilei 

La maternitat d'Elna. Estrenada a Temporada Alta 2008 i al Teatre Capitol 2009.  

La ruta Blava, a partir de l'obra de Josep Maria de Sagarra. Dir. Josep Galindo. Teatre 
Romea - Festival Grec 2009.  

Alícia ja no viu aquí - La dona a Espanya 1939-1981. Dir. Josep Galindo. Temporada Alta 
el 2009 i Tantarantana 2010.  

La bella dorment del bosc (El malson del segle XX). Dir. Josep Galindo i Dani Espasa. 
Mercat de les Flors 2010.  

14:45. Música entre dues guerres de Franco Piccinno. Dir. Josep Galindo. La Seca 2012. 

Big Bang Hell Band. El viatge d'Orfeu. Composició i direcció musical Jorge de la Torre. 
Dir. Josep Galindo. Plataforma I+D d'Eòlia 2014. 

textos propis * 

Angorina o la festa de maig, 1984. Estrenada a les II Jornadas Nacionales de Teatro 
Universitario de Murcia, i presentada a: II Festival de Teatro de Vilarreal, XVII Festival 
Internacional de Teatro de Sitges, Festival de Teatro de Tortosa i a la Universidad de 
Barcelona.  

Antígona, 1986. A partir de textos de Sòfocles, Espriu, Brecht i Anouilh. Dramatúrgia: 
Xavier Botella, Montse Camprubí, Carolina Egio, Pablo  

Ley, Felipe Ojuel i Delfí Sansa. Direcció: Pablo Ley i Mercè Saumell. Estrenada a la III 
Semana de Teatre Universitario, Múrcia.  

Se está haciendo muy tarde / Es fa tard, 1988. Primer Premi Sant Martí de Teatre, 1989. 
Estrenada el 1990 en el Mercat de les Flors.  

Memorias saqueadas, 1989.  

No hay tren, 1990. Obra escrita en relació amb la música original d’Eduardo Diago. Text 
del projecte seleccionat per a la Muestra de Teatro y Danza Joven 1990, organitzada per 
l'Instituto de la Juventud. Estrenada a Oviedo (Teatro Campoamor).  
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Paisaje sin casas, 1990. Primer Premio Marqués de Bradomín de Textos Teatrales. 
Lectura dramatitzada al Teatre Nacional de Catalunya,  

temporada 1997-1998. Estrenat el 2012 a la sala Plataforma I + D sota la direcció d’Aleix 
Fauró i reestrenada a l’Espai Lliure el 2013.  

Díptic d’animals, 1991. Composta por dues peces breus: “L’eco de les pedres” i 
“Recorregut”, aquesta última escrita en col·laboració amb Carles Gisbert. Estrenada al 
Festival Internacional de Teatro Universitario, Universidad de las Américas, Puebla, 
México.  

Pequeños detalles del horror, 1991. Finalista del Premio de "Teatro Breve" convocat per 
Caja España de Valladolid. Lectura dramatitzada a la Sala Beckett, temporada 1997-1998.  

El llindar dels estels, 1991.  

La extraña pero verídica confesión de un hombre bueno en su lecho de muerte, 1994.  

L’àngel exterminador, 1999. Text inclòs a l'espectacle Tanca la porta que tinc Freud, de 
Toni Albà i Roser Pujol. Estrenat al Teatro Romea.  

La increíbe desaparición de Andrés Zahara, 2008. Publicada per Editorial Anagnórisis.  

** 

premis 

1989. Premi Sant Martí de Teatre de textos teatrals per Se està haciendo muy tarde.  

1990. Premio Marqués de Bradomín de textos teatrals per Paisaje sin casas.  

1998. Premio Ercilla de Bilbao al millor espectacle teatral per F@ust 3.0. amb La Fura 
dels Baus.  

1999. Premio de los Lectores de El País de las Tentaciones al millor espectacle teatral 
per F@ust 3.0.  

2003. Premio Ercilla de Bilbao al millor espectacle teatral per La ópera de cuatro cuartos.  

2007. Premi Qwerty al millor llibre adaptat a altres llenguatges (relectura en cinema, 
teatre, dansa, televisió, etc.) per 2666.  

2008. Premi de la Crítica Teatral de Barcelona, Temporada 2006-2007, a la dramatúrgia 
de 2666. 

2008. Premi Terenci Moix La Perla Negra a la adaptació teatral de la novel·la 2666, de 
Roberto Bolaño.  

2008. Premio Max al millor espectacle teatral per 2666.  
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el director 

Josep Galindo 
Barcelona, 1973 

Director teatral i dramaturg. És llicenciat en Filologia 
Anglesa per la Universitat de Barcelona. Actualment 
és director d’Eòlia (Escola Superior d’Art Dramàtic) 
www.eolia.cat També és professor de direcció 
d’actors a la Universitat Blanquerna des del 2006, i 
co-fundador de la Companyia Projecte Galilei 
(2008). La seva experiència professional inclou 
diverses disciplines i àrees en el terreny creatiu, com 

la direcció teatral, la dramatúrgia, la traducció i la pedagogia.  

Entre els seus treballs més destacats com a director teatral, hi trobem:  

2015 Digue’m la veritat de Pablo Ley (Cia Eòlia i Festival Grec 15) Museu Arqueològic 
de Catalunya. 

2014 El viatge d’Orfeu de Pablo Ley (Cia Eòlia). Teatre Gaudí. 

2013 Abans/Després (en alemany) de Ronald Shimmlepfennig. Dramatúrgia, Josef 
Mackert. Producció: Freiburg Staatstheater (Alemanya).  

2012 14:45 Música entre dues guerres (Espectacle concert) de Galindo/Ley estrenat a 
l’Espai Brossa (Barcelona). 

2011 Antigone (en alemany) de Sòfocles. Dramatúrgia, Christian Tschirner. Producció: 
Hannover Staatstheater (Alemanya). (Actualment en repertori del teatre). 

2011 Das Gestell (en alemany) de Soeren Voima. Dramatúrgia, Christian Holtzhauer. 
Coproducció del Stuttgart Staatstheater, Teatre Romea i Festival de Salamanca. 
(Representat a Barcelona/Stuttgart/Salamanca). Part del projecte de coproducció 
internacional People, cars and oil.  

2010 La bella dorment. Espectacle de dansa i teatre. Dramatúrgia de Pablo Ley. 
Coproducció de Projecte Galilei i El Mercat de les Flors. (Mercat de Les Flors i 
actualment en Gira per Catalunya). 

2009 Alícia ja no viu aquí. Dramatúrgia de Josep Galindo i Pablo Ley. Producció 
Projecte Galilei i Festival Temporada Alta. (Teatre Tantarantana 2009 i 2010, i Gira 
per Catalunya). 

2009 La ruta Blava. Dramatúrgia de Pablo Ley, a partir de l’obra de Josep Mª de 
Sagarra. Producció de MOM Produccions. (Teatre Romea. Grec 2009). 

2008 La Maternitat d’Elna, d’Assumpta Montellà. Versió de Pablo Ley. Producció 
Projecte Galilei, amb el suport del Memorial Democràtic. (Teatre Capitol; S.A.T; i 
gira per Catalunya 2009-2012). 
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2007 Don Quijote (en anglès) de Miguel de Cervantes. Dramatúrgia de Pablo Ley i Colin 
Teevan. Producció del West Yorkshire Playhouse de Leeds (Anglaterra). 
(Representada al West Yokshire Playhouse i al festival de Otoño de Madrid). 

2005 Celebració (Festen) de Thomas Vinterberg. Versió Pablo Ley. Producció Teatre 
Romea. (Teatre Romea- Grec 2005-; Gira per Catalunya; Gira per Espanya). 
Finalista Premi Max 2006 com a millor muntatge.  

2004 Homenatge a Catalunya de George Orwell. (Espectacle bilingüe anglès/català). 
Dramatúrgia Pablo Ley i Allan Baker. Producció del West Yorkshire Playhouse-
Leeds/Northern Stage-Newcastle/Bobigny-París/i del Teatre Romea. (Estrenat a 
Leeds, i representat a Barcelona –Grec 2004-, París i Newcastle). 

2003 The maiden, the sailor and the student i Amargo, the bitter one. Peces de Federico 
García Lorca (en anglès). Convidat al Studio Theater de Los Angeles. EUA). 

2003 Abans i després i Push Up de R. Schimmelpfennig. Lectures dramatitzades per la 
Fundació Romea amb la Companyia Romea, dins el cicle sobre l’autor alemany 
Ronald Schimmelpfennig. 

1997 S’inicia en la direcció amb Degeneració en Generació. De Josep  Galindo/Frank 
Capdet/J. Blesa al Versus Teatre. 

 

Paral·lelament, també en teatre, ha treballat com ajudant de direcció, adjunt a la direcció, 
dramaturg i/o lletrista a diversos muntatges: 

2008 Director adjunt a History boys (Els nois d’història). (Teatre Goya) Dir. Josep Maria 
Pou. 

2006 Director adjunt a Peer Gynt, Henrik Ibsen. (Grec/Bergen-Noruega) Dir. Calixto 
Bieito. 

2004 Director adjunt a El rey Lear, W. Shakespeare (Teatre Romea 2004) Dir. Calixto 
Bieito 

2002 Ajudant de direcció, i adaptació de les lletres a L’òpera de tres rals, de Brecht i 
Weil. (Teatre Grec 2002/Bobigny –París i Festival del Ruhr). Dir. Calixto Bieito. 

2002 Director adjunt i co-autor de la versió castellana de Macbeth, de William 
Shakespeare. (Teatre Romea/Barbican Center –London). Dir. Calixto Bieito. 

2001 Ajudant de direcció a Revés basat en contes d’Antonio Tabucchi, amb Pep Tosar. 
(Representat al Teatre Lliure i en Gira per Catalunya) Dir. Xicu Masó. 

2001 Ajudant de direcció a Don Juan de Molière. (Teatre Grec 2001). Dir.: Ariel García 
Valdés. 

 



 

temporada 2016/17 www.teatrelliure.cat 18

 

2000 Ajudant de direcció a La vida es sueño de Calderón. (T. Romea). Dir. Calixto 
Bieito. 

1999 Ajudant de direcció a La casa en obres de Blai Bonet. (C. Sant Agustí) Dir. Pep 
Tosar. 

1999 Director adjunt, intèrpret, lletrista a Un cop més una mica de música, d’E.M.M.P. 
(Teatre Principal de Barcelona i teatre Romea). 

 1998 Director adjunt, autor del text, lletrista i intèrpret a El somni de Mozart. 
Producció Teatre Nacional de Catalunya. (Funcions al TNC). Cia EMMP.  

1999 Lletrista a Molt soroll per no res, de W. Shakespeare. (Teatre Grec) Dir. Ferran 
Madico. 

1997 Lletrista al musical Company, de S. Sondheim. (Teatre Lliure). Dir. Calixto Bieito. 

1996 Director adjunt i lletrista a És per això. (Artenbrut/Teatro Alfil). Dir. Camilo 
Rodríguez.  

1994 Ajudant de direcció a Cinquanta històries d’amor, de F. Capdet. Dir. Marc 
Martínez.  

 

També ha participat en diversos projectes audiovisuals i discogràfics en diferents 
disciplines: 

2009 Co-direcció del documental La ruta Blava. Coproduït i emès per TV3 i el Canal 33. 

2008 Productor del disc La Maternitat d’Elna. Projecte Galilei. 

2003 Lletrista al treball discogràfic De cabeza, de Manu Guix.  

2000 Ajudant de direcció al documental El viaje de Ibrahima. (Coproduït per TV2 i Alea i 
emès a Documentos TV). Dir. Carles Caparrós. Premi Actual 2000. 

1998 Lletrista al disc Desert blanc de la companyia E.M.M.P. 

1995 Actor (en anglès) a la pel·lícula Tierra y libertad. Dir. Ken Loach. 

 


