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Què fa que la Guerra Civil Espanyola no hagi passat a ser un esdeveniment exclusiu de la feina
dels historiadors? Què manté viva avui en dia la nostra memòria? Què provoca encara una
reacció emocional tan colpidora? La existència de les víctimes. La presència tan rotunda i
propera d’aquells que hi van perdre la vida o en van patir les conseqüències.
Al contrari d’altres guerres més llunyanes en el temps, la Guerra Civil no és només la llista dels
generals que hi van participar, el lloc de les batalles o les tàctiques d’un o altre exèrcit. Ni
tampoc només el nombre de baixes a un o altre bàndol ni les xifres referides a qualsevol
aspecte. La Guerra Civil és també, i sobretot, el nom de cada una de les víctimes, la seva
individualitat, les seves vivències extremes, les seves vides truncades i els lligams que encara hi
mantenim.
Saber de l’horror de la seva experiència ens empeny a imaginar que tot allò no va passar però
tenir-ne la certesa ens obliga moralment a mantenir la seva memòria i fer-nos-en càrrec.
A través de la història i les pròpies paraules (cartes, testimonis, records...) de víctimes
representatives, contrastades amb la fredor dels documents oficials, ens endinsarem en un
paisatge d’horror, la mena de malson que van experimentar els que, a causa de la Guerra Civil,
van patir com s’estroncaven el seu projecte vital, la seva llibertat, la seva integritat o la vida
mateixa. Com a conclusió, però, és necessari que la consciència d’aquest malson ens porti a
voler construir una societat millor.
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> L’espectacle pretén mostrar la realitat de les víctimes de la Guerra Civil Espanyola i per
extensió les de qualsevol guerra, induint a la conscienciació i la reflexió sobre la figura de la
víctima dels conflictes bèl·lics, més enllà de l’emoció que la representació pugui provocar.
> Està concebut com un complement de caire artístic de l’exposició que el visitant haurà vist.
> Es representa en format de ficció sonora (radiotreatre en viu), en què es combinen la
paraula (textos llegits per actors), veus històriques, música, efectes sonors i imatges
projectades.
> Proposa un recorregut per les diferents realitats de les víctimes, tot fent servir en cada
àmbit una relació de complementarietat entre testimonis personals (cartes, diaris, records...),
textos de documents oficials, documents sonors de l’època i creacions literàries (poemes,
dietaris...).
> A cada àmbit es tracten històries personals reals que per la seva intensitat són prou
representatives.
> L’espectacle està muntat a través una dramatúrgia, elaborada amb un fil conductor, que
harmonitza els diferents àmbits i dóna cohesió artística i formal al conjunt.

Els àmbits tractats a la representació són:
1. FOSSES
2. COP D’ESTAT MILITAR
3. PERSECUCIÓ RELIGIOSA
4. VÍCTIMES REPRESSIÓ ZONA FRANQUISTA
5. VÍCTIMES REPRESSIÓ ZONA REPUBLICANA
6. REFUGIATS CIVILS A CATALUNYA
7. VÍCTIMES DELS BOMBARDEIGS A CATALUNYA
8. VÍCTIMES COMBATENTS
9. ÈXODE REPUBLICÀ
10. CAMPS DE CONCENTRACIÓ DE REFUGIATS REPUBLICANS
11. VÍCTIMES DE LA REPRESSIÓ JUDICIAL FRANQUISTA
12. EXILI REPUBLICÀ
13. VÍCTIMES A LES FOSSES
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Cia. VEUS HUMANES

Eva Lluch. Periodista, locutora i actriu de doblatge. Llicenciada en
Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de
Barcelona. Durant 10 anys va treballar com a conductora i
realitzadora de programes a les emissores de Catalunya Ràdio.
Des de l'any 1989 és actriu de doblatge professional
indistintament en castellà i en català, i ha participat en el doblatge
de pel·lícules de cinema i tv, sèries de tv, documentals, dibuixos
animats... És la veu corporativa del canal Súper 3 de Televisió de
Catalunya. És membre fundadora de l'Associació Cultural Veus
Humanes, amb qui ha participat als radioteatres en directe Més
enllà d'Onuf (2013), Si us pregunten per què vam morir (2014-15),
Sexe Oral (2018) i al muntatge teatral Orson surt perseguit per un
ós (Teatre Gaudí, 2016).
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Ramon Hernàndez. Periodista. Actor i Director de Doblatge.
Diplomat UOC en E_Marketing i Postgrau UOC en Community
Management. Màster en Creativitat Digital. Durant els anys
19872000 va ser locutor-presentador de les emissores de
Catalunya Ràdio. Els anys 2000-2002 va treballar com a reporter
al programa Connexions de Televisió de Catalunya. Des de l'any
1989 és actor i director de doblatge professional; ha participat en
infinitat de pel·lícules de cinema i televisió, sèries de televisió,
dibuixos animats, etcètera, indistintament en català i castellà. És
membre fundador de l'Associació Cultural Veus Humanes, amb
qui ha dirigit els radioteatres en directe Més enllà d'Onuf (2013) i
Si us pregunten per què vam morir (2014-15) i ha co-dirigit les
obres de teatre Fang a les costelles (Teatre Gaudí, 2015),
Cansalada Cancel·lada (Versus Teatre, 2016) i Orson surt perseguit
per un ós (Teatre Gaudí, 2016).
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Gerard Vàzquez. Dramaturg i guionista. Format com a dramaturg en
els cursos impartits per José Sanchis Sinisterra, a la sala Beckett de
Barcelona. Ha estrenat diverses adaptacions teatrals com ara La strada
de Federico Fellini (1999), Un riure en la foscor de Vladimir Nabokov
(2000), Bartleby d’Hermann Melville (2005) i diverses obres pròpies,
entre elles: Cançons d’Alabama (1998), Cansalada Cancel.lada (1999,
Premi SGAE de Teatre 1995), El somriure del guanyador (2002, Premi de
Teatre Ciutat d’Alcoi 2001), Numbert (2004), Broc Gros (2004), Uuuuh!
(2005, Premi Butaca al millor text teatral 2006, i finalista al Premi Max
de les Arts Escèniques 2007, estrenada al Teatre Nacional de Catalunya
dintre del projecte T6), Quid prou quo (2008) i Els Antiquaris (2011). Ha
obtingut altres premis de teatre com ara el Premi Born de Teatre 1997
per l’obra Magma, Premi 50è Aniversari Crèdit Andorrà 2002 i Premi de
la Crítica Serra d’Or 2004 al millor text per l’obra El retratista, i el Premi
Recull de Teatre 2004 per l’obra Quid pro quo. És coautor del guió de la
pel.lícula El pallasso i el Führer (2007), produïda per Benecé i Televisió
de Catalunya, basada en la seva obra teatral Uuuuh!, Premi Gaudí 2009 a
la millor pel.lícula per a televisió. Les seves últimes obres estrenades:
els espectacles de radioteatre Més enllà d’Onuf (2013) i Si us pregunten
per què vam morir (2014-15), i els textos teatrals Fang a les costelles
(Teatre Gaudí, 2015), Ella i els arquitectes (CC Born-Festival Grec, 2015)
i Orson surt perseguit per un ós (Teatre Gaudí, 2016).
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Veus Humanes és un col·lectiu de professionals de la locució i el doblatge, la
realització radiofònica, el muntatge musical, la tècnica de so, el teatre i la
dramatúrgia que han format un equip per a la creació i representació en viu
d’espectacles de teatre i ficció sonora/radioteatre, on la paraula i el so són els
elements essencials.
Web: www.veushumanes.cat
Mail: teatre@veushumanes.cat

Veus Humanes
ha posat en escena els següents espectacles de teatre i radioteatre
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