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NEUS CATALÀ, MEDALLA D’OR 2015 
 

en reconeixement a la seva trajectòria en el camp de la lluita 

per les llibertats democràtiques 

 

 

“Vull que el premi sigui extensiu a totes les dones que han format part de la meva vida. 

Les que es van quedar en els camps de la mort i les que van sortir per testimoniar allò 

que havia passat.” 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Producció   
 

          
  

  

 

 
 

 
 

mailto:elena.distribucio@bitoproduccions.com


 
NEUS CATALÀ, UN CEL DE PLOM   

- - - -  

MAGNETICA MANAGEMENT / www.magneticam.com 
Distribució: Elena Blanco  Telf. 93 241 82 88  / elenablanco@magneticam.com 

 

 
 
MEMÒRIA. COMPROMÍS. REFLEXIÓ 
 

 
El projecte escènic neix de l'impacte de la lectura d’ Un cel de plom, la biografia de 
Neus Català novel·lada per Carme Martí.  
 
L’eix central de la dramatúrgia girarà al voltant dels esdeveniments viscuts per la 
protagonista d’aquesta història de solidaritat, coratge i supervivència centrada en la 
lluita contra l’oblit i la lluita per la recuperació de la memòria.  
 
Per una persona que en plena joventut la guerra civil espanyola li trenca els seus 
somnis progressistes i es veu amb la necessitat d’exiliar-se, i a sobre  és víctima de la 
deportació nazi i a més sobreviu a l’horror dels camps d’extermini (la història oficial els 
anomena camps de concentració), sentir certes veus que neguen la existència 
d’aquests camps com també la de l’holocaust al·legant manipulacions i interessos 
diversos, és més que una ofensa, com també ho és la convivència amb amics i familiars 
quan el consell més habitual dels quals és la voluntat d’oblidar el passat.  
 
L’exercici de la memòria és el punt de partida per un anàlisi i una reflexió sobre els 
moments convulsos, crítics i fràgils que ens ha tocat viure darrerament. La societat 
contemporània ha assolit els ideals progressistes pels quals tanta gent va lluitar en els 
conflictes bèl·lics del segle XX? 
 
NEUS CATALÀ, un cel de plom té la intenció d’esdevenir una escenificació que formuli 
preguntes més que respostes. Sovint cal repassar d ́on venim, què fem i cap on anem.  
 
Aquest projecte pretén ser un discurs teatral de fort compromís político-social en un 
espectacle de format multidisciplinari amb l’intent d’aportar una reflexió seriosa enmig 
d’un mar d’emocions. 
 
           Rafel Duran, Director  

 

 

Neus Català i Carme Martí 
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EL TESTIMONI DE NEUS CATALÀ ÉS EXCEPCIONAL  
 
Quan escric o participo en projectes teatrals necessito creure-hi i implicar-m’hi, gairebé 
com si es tractés d’un acte de militància. Quan en Rafel Duran em va plantejar la 
dramatúrgia de la novel·la Un cel de plom de Carme Martí sobre la vida de Neus Català, 
un dels aspectes que em va seduir va ser l’excepcionalitat d’aquesta figura, però també 
la convicció que la seva difusió i les possibilitat de traslladar-ho a l’escena segueix sent 
necessari a dia d’avui.   
 
Més enllà del relat de l’horror dels camps de la mort de Ravensbrück, un dels episodis 
més terribles i foscos de la recent història del segle XX, el seu cas aporta alguns 
aspectes de gran interès. Neus Català gesta un discurs de resistència i supervivència des 
dels mateixos camps i que un cop fora articula amb una actitud i forma d’entendre la 
vida que manté d’una forma combativa fins avui en dia. Des de molt joveneta, ens 
trobem davant d’una dona de consciència política i social precoç. La vivència de la 
guerra i els camps de concentració, però, acaben de configurar aquesta identitat 
clarament ideològica i la necessitat de viure per recordar, per explicar. Neus Català 
venç la voluntat de deshumanització del règim nazi i, no només això, sinó que 
construeix una veu pròpia fugint de la individualitat i creant una consciència profunda 
de col·lectivitat: dones, republicans, refugiats, ex refugiats...  
 
Un altre dels aspectes remarcables i presents en aquesta dramatúrgia és una pregunta 
que m’he formulat en nombroses ocasions en llegir testimonis dels camps de 
concentració: Després de la mort i l’horror, com es pot tornar a viure? El seu testimoni 
del difícil retorn a la quotidianitat després de Ravensbrück està ple de capítols de gran 
interès i que van des de l’espai íntim, familiar, públic i polític. En moltes ocasions, se’ns 
ha relatat la barbàrie dels camps, però en canvi ens és més desconegut com ha estat la 
vida d’aquests supervivents un cop fora: les cicatrius en el dia a dia; la nova forma 
d’enfocar la vida; els vincles amb els altres refugiats, des d’aquest moment una mena 
de nova família; la maternitat; la llarga incomprensió social i política tot i haver estat 
víctimes de grans atrocitats... 
 
Aquests són alguns dels motius pels quals Neus Català té una veu a l’escenari. Una veu 
que, amb aquesta consciència de col·lectivitat, contindrà moltes veus en personatges i 
espais temporals diversos. Una veu que en els nostres temps té tot el sentit que 
dialogui amb el públic sobre el nostre passat i la nostra contemporaneïtat.  
  
 

Josep Maria Miró i Coromina 
Dramaturg 
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Neus Català després de la deportació i un cop va tornar a França va anar a un estudi 

fotogràfic a fer-se aquesta imatge amb el vestit de deportada per deixar constància de 

l'horror viscut i per no oblidar-ho mai més. Maig 1945. 
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LLUITA PER LA MEMÒRIA 
Apunts per un intent de  SINOPSI del llibre Un Cel de Plom 
 
 La vida de Neus Català (1915), la darrera supervivent catalana del camp d'extermini de 
dones de Ravensbrück, és la història viva d'un segle i d'una lluita constant.  
 
La instauració a Espanya de la II República, els somnis trencats de tota una generació 
amb l’esclat de la guerra civil, el dolorós exili dels vençuts camí de França, sortir d’una 
guerra i anar a topar-se amb la Segona Guerra Mundial, l’activitat antifeixista 
clandestina en una França ocupada pels nazis i la posterior deportació al camp 
d’extermini (ella els anomena camps de la mort), són els grans capítols de la història del 
segle XX que ha viscut en primera persona. 
 
Descobrir al cap dels anys, quan ja es pensa que s’han superat, que cada nit les 
seqüeles que el cos i la ment han sofert durant el captiveri nazi troben una via 
d’escapatòria i es manifesten a través dels somnis i dels crists durant el son, és 
doblement traumàtic. Només el naixement dels fills és considerat per Neus Català la 
seva gran victòria personal als intents d’esterilització que li varen practicar els nazis al 
camp de Ravensbrück.  
 
Quan va ser capturada i deportada als camps de Ravensbrück i de Holleischen va 
conèixer l'infern, però també la solidaritat i la germanor sense límits: "Envoltada de 
dones amigues i de dones desconegudes que patien el mateix destí que jo, em sentia 
sola i a la vegada em sabia acompanyada. En la nostra immensa solitud ens teníem les 
unes a les altres." Va sobreviure a l'horror dels camps de concentració gràcies a la força 
moral i a la solidaritat entre companyes. Quan van ser alliberades, es van prometre no 
oblidar.  
 
Si conviure amb l’horror és insuportable també ho és intentar sobreviure’l i intentar 
viure amb una suposada “normalitat”, sobretot quan la majoria de les persones del 
voltant manifesten constantment la voluntat d’oblidar el passat. Neus Català, fidel a la 
seva incansable lluita per la memòria, va escriure el llibre De la resistencia y la 
deportación: 50 testimonios de mujeres españolas (Península, 2000). 
 
Els seus records, novel·lats per Carme Martí al llibre UN CEL DE PLOM amb una 
sensibilitat i una intensitat extraordinàries, són autèntiques lliçons de vida convertides 
en una llarga història. 
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EL PERSONATGE: NEUS CATALÀ I PALLEJÀ  
 

 

 
Va néixer el 6 d’octubre de 1915 a Els Guiamets 
(Priorat). Era filla de camperols i va treballar a la 
cooperativa agrícola del seu poble. 
 
Al maig de 1937, durant la guerra civil 
espanyola, es va establir a Barcelona on 
s’implicà en la lluita antifeixista i es va fer 
membre de les Joventuts del Partit Socialista 
Unificat de Catalunya (PSUC). Es va diplomar en 
infermeria i la van destinar a Premià de Dalt com 
a cap sanitària de la colònia Las Acacias, on es 
trobaven els anomenats nens de Negrín (nens 
refugiats que estaven al seu càrrec). L'any 1939, 
a les acaballes de la guerra  va creuar la frontera 
francesa, camí de l’exili, amb 180 criatures 
d’aquesta colònia.  
 
 

Neus Català davant el Guernika de Picasso 

 
Col·laborà amb el seu marit, l'occità Albert Roger, en activitats de la Resistència, 
centralitzant a casa seva la recepció i transmissió de missatges, armes i documentació, i 
allotjant refugiats polítics. L’any  1943 fou denunciada a les autoritats nazis per un 
apotecari de Sarlat, i va ser detinguda juntament amb el seu marit. Reclosa i 
maltractada a Limoges, l'any 1944 fou deportada al camp d’extermini de Ravensbrück 
on va ser obligada a treballar a la indústria de l'armament.  
 
Després de l’alliberament del camp per les tropes aliades, l’any 1945, tornà a França. Es 
va instal·lar a Sarcelles, prop de París, on va col·laborar activament en la lluita 
clandestina interior contra el franquisme. Des de 1962 s’ha dedicat a la defensa de la 
memòria de les deportades als camps de concentració. Presidí l'Amical de Ravensbrück. 
Continuà la seva militància del Partit dels Comunistes de Catalunya (PCC), Esquerra 
Unida i Alternativa (EUiA) i la Fundació Pere Ardiaca, de la qual n'és sòcia d'honor. La 
Generalitat de Catalunya la guardonà amb la Creu de Sant Jordi el 2005 i, 
posteriorment, fou escollida Catalana de l'Any 2006 per la seva tasca de defensa de la 
memòria de les més de 92.000 dones que van morir a Ravensbrück. Fins fa molt poc 
continuava militant activament en política. 
 
Als seus 99 anys es manté fidel a la lluita per la memòria.  
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ALBUM FAMILIAR DE FOTOS DE NEUS CATALÀ 
 

 

      
    1                       2             
 

1. Neus Català en una foto feta durant el seu exili francès l'any 1941. Podem observar el 

   pentinat on hi amagava els missatges clandestins que passava a l'organització dels 

   maquis i a la Resistència. 

2. París 1947. Neus Català passeja amb unes amigues dos anys més tard de la seva 

    alliberació del camp de Ravensbrück 

 

 

  
 3                     4 
 

3. Neus Català amb els seus dos fills Lluís i Margarita. El naixement dels seus fills 

    representen per ella el triomf més personal amb els nazis, després que aquests 

   l'haguessin intentat esterilitzar amb els seus experiments mèdics. 

4. Barcelona 1978. Montserrat Roig entrevista Neus Català en el programa 

    "Personatges" dins les retransmissions en català que s'emetien a tot Catalunya. 

    S'havien conegut a París mentre Montserrat Roig es documentava per escriure el seu 

    llibre "Catalans als camps nazis". 
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FITXA ARTÍSTICA 
 

 

NEUS CATALÀ 
UN CEL DE PLOM 

 
-projecte escènic- 

Dramatúrgia a partir de la biografia de Neus Català   
novel·lada per Carme Martí en la seva novel·la Un cel de plom 

 

 
 

Direcció escènica  Rafel Duran 
 

Dramatúrgia   Josep Maria Miró  
 
Intèrpret   Mercè Aránega 
 
Ajudant de direcció  Mònica Bofill 
 
Espai sonor   Lucas Ariel Vallejos 
 
Disseny d’Il·luminació  Quico Gutiérrez 
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Distribució   Elena Blanco (Magnetica Management) 
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RAFEL DURAN, direcció  

Llicenciat en direcció escènica a l’Institut del Teatre de 
Barcelona.  

Ha treballat tant al Teatre Nacional de Catalunya 
(Panorama des del Pont, Marburg, Mort de Dama, El 
mercader de Venècia..) com en obres de petit format 
(Acorar, Rive Gauche, Les Suplicants…) a les sales 
alternatives de Barcelona com la Sala Becket, La Seca-
Espai Brossa, Sala Muntaner… a més del Teatre Lliure i 
l’amfiteatre del Teatre Grec entre d’altres. 

Ha dirigit els textos dels autors contemporanis de 
l’escena internacional (Thomas Bernhard, Bernard-
Marie Koltès, David Mamet…) com el dels representats 
de la dramatúrgia catalana contemporània (Guillem 
Clua, Paco Zarzoso, Marc Rossich, Helena Tornero,                             

                                               Enric Nolla, Carles Batlle, David Plana…) 

Alterna el teatre amb el món de l’òpera. Ha participat en el Festival d’Òpera de Butxaca 
i el 2011 va debutar com a director escènic al Gran Teatre del Liceu amb Ana Bolena de 
Donizetti.  
 

 

JOSEP MARIA MIRÓ i COROMINA, dramatúrgia 
 

Llicenciat en direcció i dramatúrgia a l’Institut del 
Teatre de Barcelona i en periodisme per la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB).  
 
És autor de El Principi d’Arquimedes (2011), Gang 
Bang (Obert fins l’hora de l’Àngelus) (2010/2011 
Projecte T6 del Teatre Nacional de Catalunya) i La 
dona que perdia tots els avions (2009) entre d’altres. 
Ha rebut més d’una desena de guardons pels seus 

textos teatrals, entre els quals destaquen el prestigiós Premi Born -en dues ocasions, el 
2009 i el 2011-, o el Marqués de Bradomín. Els seus textos s’han traduït a diversos 
idiomes i han participat en intercanvis internacionals al Théâtre Ouvert de París 
(França), Panta Théâtre de Caen (França) o el Centre per directors i dramaturgs de 
Moscou (Rússia). Aquest 2013, a través d’Iberescena, ha estat autor resident de la 
Escuela multidisciplinar de artes escénicas de Montevideo (Uruguay). També és autor 
de diverses dramatúrgies.  
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MERCÈ ARÁNEGA, actriu 
 

Diplomada en interpretació per l’Institut del 
Teatre ha treballat tant en teatre com en cinema i 
televisió. Entre les seves darreres interpretacions 
teatrals hi trobem La bona gent de David Lindsay-
Abaire, Coriolà de Shakespeare, Madre Coraje de 
Bertold Brecht, Largo viaje hacia la noche d’ 
Eugene O’Neill, Car Wash (túnel de rentat) de 
Marc Rosich, Yerma i Bodas de sangre de 
Federico Garcia Lorca, Una vella coneguda olor 
de Benet i Jornet. Entre el seus treballs 
cinematogràfics destaquen Pa negre d’Agustí 
Villaronga o El pianista de Mario Gas. Va obtenir 
el Premi Nacional de Teatre de la Generalitat de 

Catalunya per la seva interpretació teatral en l’obra Mort de Dama (TNC) i el premi 
Margarida Xirgu per la seva interpretació en l’obra L’amant de Harold Pinter.  

 

 
 
 

 

CARME MARTÍ, escriptora 
 

 

 

Carme Martí (Montblanc, 1972) és llicenciada en filologia 
catalana. Ha donat classes de català i ha publicat Història d’una 
cuinera. Memòries de Maria Badia (2008) i Cròniques rurals 
(2011) juntament amb Jordi Llavina i Albert Carreras. Forma part 
de l'equip del Museu de la Vida Rural. 
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