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“Que la crítica borre toda 
mi poesía, si le parece. 
Pero este poema, que hoy 
recuerdo, no podrá  
borrarlo nadie”

Pablo Neruda

Així es referia Pablo Neruda al que ell va considerar una 
de les seves majors fites: noliejar un vaixell des de 
França, el Winnipeg, perquè més de 2000 refugiats de la 
Guerra Civil Espanyola poguessin marxar a Xile a la recer-
ca d’una nova vida.

Neruda, nomenat pel govern xilè com a Cònsol Especial per 
a la Immigració Espanyola a França, i comptant a més amb 
la complicitat del llavors ministre de Relacions Exteriors 
de Xile, Abraham Ortega, va dur a terme aquesta missió, 
que es va veure assolida quan el Winnipeg va arribar a 
Valparaíso el 3 de setembre de 1939.

Aquest muntatge teatral pretén ser un cant a la llibertat 
i a l’esperança, donant veu, des d’una mirada actual, a la 
història de tots aquests exiliats i exiliades que es fan 
dir «Els fills de Neruda», tot recuperant un fet històric 
que, a diferència d’altres semblants, sembla haver quedat 
onejant, perdut, en la fràgil memòria espanyola.
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El viatge del Winnipeg 
forma part de la història 
silenciada del nostre 
país. El risc que aquest 
silenci es converteixi en 
oblit o, encara pitjor, en 
tergiversació és cosa  
de tots. 

Winnipeg parteix de la 
foscor, l’horror i la crueltat 
humana però acaba 
il·luminant un camí on 
l’esperança d’un món millor 
és possible.

Norbert Martínez Pujadó 
DIRECTOR DE L’ESPECTACLE
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PRODUCCIÓ

LA JARRA 
AZUL
Fundada a Barcelona el 1999 amb l’objectiu de desenvolu-
par projectes escènics, audiovisuals i pedagògics. Medalla 
d’honor de la ciutat de Barcelona el 2011. Ha treballat 
en altres projectes relacionats amb la memòria històrica i 
l’exili, tals com la producció teatral Los niños de More-
lia, que van arribar a Mèxic com a exiliats de la Guerra 
Civil Espanyola el 1937. Aquest projecte escènic va ser 
una coproducció juntament amb la companyia mexicana Conju-
ro Teatro, i va comptar amb la participació de Víctor Hugo 
Rascón Banda en la dramatúrgia i Mauricio Jiménez en la 
direcció. Es va presentar entre els anys 2005 i 2008 a la 
Sala Muntaner de Barcelona i en diversos fòrums, festivals 
i trobades a les ciutats de Morelia, Mèxic D.F., Barcelo-
na, Madrid, Lleida, Terrassa, Monterrey, Querétaro, Cam-
peche, Guadalajara, Pachuca i Xile. El muntatge va posar 
sobre l’escena la veu col·lectiva d’aquells nens que un 
dia van salpar sense els seus pares, dels exiliats que van 
formar part de la dolorosa tragèdia d’una guerra.

PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ

PUÇA  
ESPECTACLES
Puça Espectacles és una empresa dedicada a la consultoria 
artística, a la gestió i prestació de serveis artístics, 
tècnics i culturals i a la producció d’espectacles. Creada 
l’any 2004, recull l’experiència de la Companyia Ínfima La 
Puça (1979 – 2004) en el món de l’espectacle i la cultura 
a través d’un dels seus fundadors, Joan Busquets Portero.

Partint d’un profund coneixement del mercat i treballant 
amb un ampli ventall de col•laboradors de plena confiança 
ofereix serveis artístics, tècnics i culturals a la mida 
de les demandes i necessitats de cada client: assessora-
ment, producció, gestió, creació, coordinació, docència, 
etc. Una de les seves darreres produccions teatrals ha 
estat Artaban, el quart rei mag, que es va poder veure al 
Onyryc-Teatre Condal. També és responsable de la direcció 
artística del festival Circorts.
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PROPOSTES 
DIDÀCTIQUES 
AL VOLTANT 
DE 
L'ESPECTACLE



WI
NN
IP
EG
  

  
8

ACTIVITAT 1

GUERRA CIVIL 
I EXILI
• Per aprofundir en el context històric, feu recerca 
de fotografies de la Guerra Civil Espanyola. Amb les 
imatges, podeu crear una peça artística (collage, mural, 
una exposició...), tenint com a objectiu la preservació  
i el desenvolupament de la memòria històrica.

• L’exili és un dels temes troncals de Winnipeg. Us 
proposem fer visionat del documental ‘Winnipeg’, el barco 
con el que Neruda salvó a dos mil refugiados, a través 
del qual coneixereu testimonis reals, molts dels quals 
van inspirar a la Laura Martel, guionista del còmic 
“Winnipeg, el barco de Neruda” i autora del guió teatral 
“Winnipeg”

 
 ‘Winnipeg’, el barco con el que Neruda salvó  
a dos mil refugiados
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/
WATCH?V=TQFOAV0ZXHG

• Podeu fer també la visualització d’aquests dos vídeos: 

 Los inmigrantes del ‘Open Arms’: “En 25 años he gastado 
las fuerzas de un hombre de 80 años”
HTTPS://ELPAIS.COM/
POLITICA/2019/08/21/
ACTUALIDAD/1566379090 
_454098.HTML

 5 de julio de 2016, el día que el Astral salvó la vida  
de 4.500 refugiados en el mayor rescate de la historia  
del Mediterráneo
HTTPS://WWW.LASEXTA.COM/
PROGRAMAS/SALVADOS/MEJORES-
MOMENTOS/EL-MAYORRESCATE-DE-
LA-HISTORIA-DEL-MEDITERRANEO-A-
BORDO-DEL-ASTRAL-ASI-SALVARON-
LA-VIDA-4500-REFUGIADOS_2016101658
03D96A0CF2DF3E4B6A5D5E.HTML

A continuació, reflexioneu sobre l’actualitat de les 
històries relacionades amb el Winnipeg i plantegeu una 
comparativa amb altres exilis presents.

https://www.youtube.com/watch?v=TqfoAV0ZxHg
https://www.youtube.com/watch?v=TqfoAV0ZxHg
https://elpais.com/politica/2019/08/21/actualidad/1566379090_454098.html
https://elpais.com/politica/2019/08/21/actualidad/1566379090_454098.html
https://elpais.com/politica/2019/08/21/actualidad/1566379090_454098.html
https://elpais.com/politica/2019/08/21/actualidad/1566379090_454098.html
https://www.lasexta.com/programas/salvados/mejores-momentos/el-mayorrescate-de-la-historia-del-mediterraneo-a-bordo-del-astral-asi-salvaron-la-vida-4500-refugiados_201610165803d96a0cf2df3e4b6a5d5e.html
https://www.lasexta.com/programas/salvados/mejores-momentos/el-mayorrescate-de-la-historia-del-mediterraneo-a-bordo-del-astral-asi-salvaron-la-vida-4500-refugiados_201610165803d96a0cf2df3e4b6a5d5e.html
https://www.lasexta.com/programas/salvados/mejores-momentos/el-mayorrescate-de-la-historia-del-mediterraneo-a-bordo-del-astral-asi-salvaron-la-vida-4500-refugiados_201610165803d96a0cf2df3e4b6a5d5e.html
https://www.lasexta.com/programas/salvados/mejores-momentos/el-mayorrescate-de-la-historia-del-mediterraneo-a-bordo-del-astral-asi-salvaron-la-vida-4500-refugiados_201610165803d96a0cf2df3e4b6a5d5e.html
https://www.lasexta.com/programas/salvados/mejores-momentos/el-mayorrescate-de-la-historia-del-mediterraneo-a-bordo-del-astral-asi-salvaron-la-vida-4500-refugiados_201610165803d96a0cf2df3e4b6a5d5e.html
https://www.lasexta.com/programas/salvados/mejores-momentos/el-mayorrescate-de-la-historia-del-mediterraneo-a-bordo-del-astral-asi-salvaron-la-vida-4500-refugiados_201610165803d96a0cf2df3e4b6a5d5e.html
https://www.lasexta.com/programas/salvados/mejores-momentos/el-mayorrescate-de-la-historia-del-mediterraneo-a-bordo-del-astral-asi-salvaron-la-vida-4500-refugiados_201610165803d96a0cf2df3e4b6a5d5e.html
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ACTIVITAT 2

TREBALL A 
PARTIR DEL 
CÒMIC
L’espectacle Winnipeg està basat en el còmic “Winnipeg, el 
barco de Neruda”, de l’autora Laura Martel i la il·lustra-
dora Antonia Santolaya.

• Us proposem llegir aquestes dues notícies perquè pugueu 
conèixer més sobre el còmic que va inspirar el muntatge 
teatral:

 
 Winnipeg, el cómic del barco que naufragó en la memoria 
del exilio español
HTTPS://WWW.ELCONFIDENCIAL.COM/
CULTURA/2015-01-03/WINNIPEG-EL-
COMIC-DEL-BARCO-QUE-NAUFRAGO-
EN-LA-MEMORIA-DEL-EXILIO-
ESPANOL_615471/

 ‘Winnipeg’, el barco con el que Neruda salvó a dos  
mil supervivientes de la Guerrra Civil - RTVE.es
HTTPS://WWW.RTVE.ES/
NOTICIAS/20150302/WINNIPEG-
BARCO-NERUDA-SALVO-DOS-
MIL-SUPERVIVIENTES-GUERRRA-
CIVIL/1105261.SHTML

• A partir del visionat del muntatge teatral, crea la teva 
pròpia vinyeta de còmic, tractant de resumir i/o captar 
la que per a tu ha estat l’essència de la història. Pots 
afegir-hi text si ho creus convenient.

• En format col·lectiu o individual, trieu entre una obra 
ja existent (còmic, novel.la, pel·lícula...), o bé un 
capítol o una escena, i realitzeu l’adaptació a guió 
teatral. Si us animeu, també podeu fer la posada en 
escena.

https://www.elconfidencial.com/cultura/2015-01-03/winnipeg-el-comic-del-barco-que-naufrago-en-la-memoria-del-exilio-espanol_615471/
https://www.elconfidencial.com/cultura/2015-01-03/winnipeg-el-comic-del-barco-que-naufrago-en-la-memoria-del-exilio-espanol_615471/
https://www.elconfidencial.com/cultura/2015-01-03/winnipeg-el-comic-del-barco-que-naufrago-en-la-memoria-del-exilio-espanol_615471/
https://www.elconfidencial.com/cultura/2015-01-03/winnipeg-el-comic-del-barco-que-naufrago-en-la-memoria-del-exilio-espanol_615471/
https://www.elconfidencial.com/cultura/2015-01-03/winnipeg-el-comic-del-barco-que-naufrago-en-la-memoria-del-exilio-espanol_615471/
https://www.rtve.es/noticias/20150302/winnipeg-barco-neruda-salvo-dos-mil-supervivientes-guerrra-civil/1105261.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20150302/winnipeg-barco-neruda-salvo-dos-mil-supervivientes-guerrra-civil/1105261.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20150302/winnipeg-barco-neruda-salvo-dos-mil-supervivientes-guerrra-civil/1105261.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20150302/winnipeg-barco-neruda-salvo-dos-mil-supervivientes-guerrra-civil/1105261.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20150302/winnipeg-barco-neruda-salvo-dos-mil-supervivientes-guerrra-civil/1105261.shtml
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ACTIVITAT 3

ELS 
PERSONATGES 
DEL WINNIPEG
Pablo Neruda va ser un poeta xilè, considerat una de les fi-
gures artístiques més importants i influents del segle XX.

• Trieu un dels seus poemes i feu l’anàlisi.

Delia del Carril va ser una gravadora i pintora argentina.

• Cerqueu informació sobre la seva biografia i obra, i  
sobre com va influir en altres artistes de l’època.

Elisabeth Eidenbenz va ser una infermera i mestra suïssa, 
fundadora de la Maternitat d’Elna.

• Busqueu informació sobre la seva vida.

• Llegiu el llibre “La maternitat d’Elna”, de l’Assumpta 
Montellà.

Roser Bru i José Balmes van ser dos dels més de dos mil  
passatgers que van viatjar al Winnipeg. Van esdevenir  
figures importants dins de la societat xilena.

• Cerqueu informació sobre com es van desenvolupar les  
seves Vides i carreres professionals a Xile, després 
d’haver-hi arribat gràcies al Winnipeg.

Van ser molts els infants que van viatjar a bord del  
Winnipeg i que van arribar a Xile, aconseguint així  
una nova oportunitat de tenir una vida digna.

• Investigueu sobre organitzacions que actualment treballen 
activament en favor i protecció de la infància.
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ACTIVITAT 4

CRÍTICA 
TEATRAL
Per crear una crítica teatral, cal tenir en compte diver-
sos aspectes, com ara:

• El context històric en que se situa la història
• La temàtica
• La interpretació i direcció
• La posada en escena
• Elements escenogràfics
• Espai sonor i il·luminació

A més, és important que doneu la vostra opinió sobre la 
proposta escènica (tenir en compte si és innovadora, si 
aporta aspectes rellevants, si és d’actualitat…); així  
com donar una valoració personal del global de l’obra.

• Tenint en compte aquests elements, redacteu la vostra 
pròpia crítica teatral sobre l’espectacle Winnipeg.

A la pàgina següent, podreu llegir algunes de les críti-
ques que ha rebut el muntatge teatral. Llegiu-les i poseu 
en comú les vostres opinions en relació a l’espectacle.
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“Las canciones, que brotan con voz 
nítida y poderosa, ponen el corazón en 
un puño. Igual que las canciones, bastan 
unas pocas frases para conmovernos. 
Excelente trabajo: de interpretación, de 
canción. De emoción.”

Marcos Ordóñez
El País

“Winnipeg es una obra valiente, sincera y 
conmovedora que pretende hacer justicia. 
Es uno de esos montajes que deja huella, 
se te mete en el corazón y te impacta.”

Eduardo de Vicente
El Periódico de Catalunya

“El resultat de Winnipeg és rodó. La peça 
commou l’ànima i convida a sentir-se una 
persona lliure que recorda.”

Jordi Bordes
Crític El Punt-Avui

“L’espectacle està ben pensat. Ben 
concebut escènicament. Ben interpretat, 
ben cantat. La instal·lació funciona. Les 
imatges també. I el públic ho agraeix amb 
un aplaudiment sincer.”

Pablo Ley Fancelli
Crític Ítaca

https://itacaeolia.cat/winnipeg-per-pablo-ley

https://recomana.cat/obres/winnipeg/critica/commoure-s-tot-despertant-la-
necessitat-de-recordar

https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20201004/que-hacer-hoy-
barcelona-domingo-4-octubre-2020-8136969

https://elpais.com/cultura/2020/09/30/babelia/1601458750_821870.html

https://itacaeolia.cat/winnipeg-per-pablo-ley
https://recomana.cat/obres/winnipeg/critica/commoure-s-tot-despertant-la-necessitat-de-recordar
https://recomana.cat/obres/winnipeg/critica/commoure-s-tot-despertant-la-necessitat-de-recordar
https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20201004/que-hacer-hoy-barcelona-domingo-4-octubre-2020-8136969
https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20201004/que-hacer-hoy-barcelona-domingo-4-octubre-2020-8136969
https://elpais.com/cultura/2020/09/30/babelia/1601458750_821870.html
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TEASER 

HTTPS://
YOUTU.BE/ 
4JZXR 
NPSEC4

https://youtu.be/4JzXrnpSEc4
https://youtu.be/4JzXrnpSEc4
https://youtu.be/4JzXrnpSEc4
https://youtu.be/4JzXrnpSEc4


CONTACTE

PUÇA ESPECTACLES SL
C. BISCAIA 394, 
BARCELONA, 08027
93.340.14.06
617.12.97.65 
info@lapusa.com

 

Amb el suport
Producció  
i distribució Coproducció


