
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ROJA 

“Roja” és una història de dones. D’aquelles dones que van haver de patir en silenci 

la repressió després del 18 de juliol de 1936, de totes aquelles que van ser 

víctimes innocents de la repressió. La història pretén ser un homenatge a tots els 

qui d’una manera o d’una altra varen ser els protagonistes d’una part de la trista 

història d’Espanya. 

 

SINOPSI 

Na Maria i en Pep són dos joves republicans que, després de casar-se a 

l’Ajuntament d’Esporles, comencen amb il·lusió la seva vida. En Pep sempre ha 

estat interessat per la política i és un membre actiu del Sindicat, i na Maria, 

adoptant les mateixes idees, també s’implica en les reivindicacions dels seus 

companys. Aquest fet farà que persones molt properes del cercle social de na 

Maria es comencin a distanciar d’ella fins arribar al punt de perdre l’amistat de 

la seva millor amiga, n’Antònia, que te unes idees totalment contràries a les del 

jove matrimoni. Però tota la tranquil·litat i pau del poble es veurà pertorbada 

per el Cop d’Estat del 18 de juliol de 1936 i desencadenarà una sèrie de 

desgràcies que malauradament van ser la realitat de les persones que van viure 

l’horror, la maldat i la desgràcia d’aquells dies. 



LA PROPOSTA 

“Roja” és una obra de teatre escrita per Neus Nadal, directora de Mals Papers, 

esporlerina, que vol ser un homenatge a les víctimes de la repressió. La història 

es basa en els fets reals que van tenir lloc a Esporles centrant-se en tres 

moments concrets; la proclamació de la República, el Cop d’Estat i la posterior 

repressió per part dels colpistes. Na Xesca, néta d’una de les protagonistes de la 

història, és l’encarregada de narrar, entre escena i escena, quin sentiment ha 

quedat en la societat d’avui en dia i en els descendents de les persones que van 

patir la repressió, així com també de donar les dades reals d’allò que va succeir 

per tal que l’espectador conegui una mica més la història d’Esporles i de l’illa de 

Mallorca. Tot i ser una recreació del que va passar al poble d’Esporles no és una 

biografia, els personatges son inventats, sempre basant-se en testimonis reals, 

de tal manera que bé podria ser la història de qualsevol altre poble de Mallorca 

o d’Espanya.  Amb aquesta proposta pretenem donar a conèixer, dins el nostre 

entorn més proper, una petita però molt important part de la història d’Esporles 

i, si és possible, donar-la a conèixer a tothom. Pensam que qualsevol persona 

s’hi podrà implicar i fins i tot veure en els nostres personatges, na Maria i en 

Pep, els seus padrins o padrines. 

 

 

 

 



L’ESPAI 

Durant l’obra es representen diversos espais que van des de la casa dels nostres 

protagonistes, fins al carrer mentre es proclama la República o dins la Casa del 

Poble d’Esporles, un espai molt rellevant ens els esdeveniments d’aquells dies. Per 

tal de donar agilitat a l’espectacle s’utilitza la càmera negra, sense decorat, 

canviant únicament alguns elements molt senzills. 

 

En algunes escenes l’acció es desenvolupa entre els espectadors, al pati de 

butaques, per representar que l’acció real va passar dins la Casa del Poble 

d’Esporles, que en aquell temps era seu dels sindicats i nucli cultural del poble, 

com en molts altres indrets de l’illa. 

 

Existeix un altre espai dins el muntatge que representa l’actualitat. En aquest petit 

espai situat a un costat de l’escenari hi ha un banc on s’asseu na Xesca i que, en 

el moment que ella parla, és l’únic punt que queda visible. 

 

 

 

 



IL·LUMINACIÓ I PROJECCIONS 

La il·luminació i les projeccions juguen un paper molt important a “Roja” ajudant 

a crear l’ambient i situar l’espectador en el moment històric que es vol recrear. Es 

fa una distinció de llum entre espais interiors (cases particulars i Casa del Poble 

d’Esporles) i espais exteriors (carrer, de nit i de dia) així com també s’utilitza una 

llum molt concreta per il·luminar l’espai que ocupa na Xesca, el personatge de 

l’actualitat, i que ha de crear la sensació que tota la resta d’escenari desapareix. 

 

En escenes concretes s’ha d’il·luminar el pati de butaques. 

 

Les projeccions mostren moments històrics durant la funció, com la proclamació 

de la República, o vídeos de la Falange. També reforcen moments de l’obra 

mostrant una fotografia que te molta importància en la història i, fins i tot, al final 

del muntatge ens serveix per projectar els noms de les víctimes esporlerines de 

la repressió com homenatge.  

 

 



LA RÀDIO 

La ràdio esdevé un personatge més a “Roja”. Els personatges s’assabenten dels 

esdeveniments i les notícies per mitjà d’aquest element, de la mateixa manera 

que l’espectador pot escoltar fragments reals o bé reproduccions exactes de 

textos que en el seu dia es van emetre com el “Manifiesto de Las Palmas”, o 

comunicats de “Queipo de Llano”. 

 

 

 

LA INVESTIGACIÓ 

Per tal d’oferir una informació el més fidel possible a la realitat, abans d’escriure 

el text, l’autora de “Roja”, Neus Nadal, va realitzar un treball de recerca i 

d’investigació a través de: 

- Testimonis orals 

- La publicació “Les petjades dels oblidats. La repressió a Esporles”. 

- El documental “Memòria i oblit d’una guerra” 

Tanmateix volem remarcar que no es tracta d’una biografia, sinó de la recopilació 

de fets barrejats en una mateixa història, que no és la de ningú però que podria 

ser la de tothom. 

 



FITXA ARTÍSTICA 

 

TEXT I DIRECCIÓ: Neus Nadal 

AMBIENT SONOR: Neus Nadal 

 

FOTOGRAFIES: Aina Jaume 

VESTUARI: Mals Papers 

ATREZZO: Mals Papers 

LOCUCIONS: Jaume Terrassa i originals. 

 

REPARTIMENT: 

XESCA: Magdalena Morell 

MARIA: Malena Coll 

PEP: Miquel Guerrero 

ESPERANÇA: Antònia Fornés 

MACIÀ: Toni Aulí 

ANTÒNIA: Aina Bosch 

MATEU: Joan Soler 

FALANGISTES: Jaume Capel, Ramón Pizà, Isabel Gual 

  



MALS PAPERS 

L’Associació Cultural Mals Papers d’Esporles dóna suport a projectes artístics, 

sobretot a projectes teatrals, des de l’any 2013. Tot i ser una companyia de teatre 

aficionat intenta aconseguir un treball actoral el més professional possible i, per 

tal d’aconseguir-ho, ofereix als seus membres i socis cursos d’interpretació, veu i 

expressió corporal o dansa, impartits per professionals de cada vessant artística. 

A més a més de produir les seves pròpies obres també dóna suport a altres 

projectes teatrals o culturals si en té la possibilitat.  

Mals Papers ofereix classes de teatre per a nins a partir de 3 anys i cada mes de 

juny estrena tres obretes infantils a Esporles. També compta amb el grup Mals 

Papers Jove (estudiants d’ESO), que son alumnes de Mals Papers i que presenten 

un muntatge teatral cada any. 

Tenim la intenció de sempre posar en escena obres d’autors actuals de les Illes 

Balears perquè pensam que s’ha d’aprofitar el talent que tenim més aprop i donar 

visibilitat als nostres joves autors. Així mateix, les obres escrites per la directora 

de Mals Papers (Neus Nadal), sovint representen fets històrics d’Esporles o de les 

Illes Balears, ajudant així a donar a conèixer la nostra història. 

A més a més també col·laboram en esdeveniments culturals i artístics del poble 

com en el correfoc de la Colla de Dimonis Bocs i Focs, Festes de Carnaval, Aplec 

excursionista dels Països Catalans, etc.  

BREU CURRÍCULUM 

2018: 

- Roja, de Neus Nadal (en actiu) 

- Producció de l’obra professional CAPALTARD, dirigida per Xavi Núñez.  

2017: 

- L’adoració, adaptació de Neus Nadal de l’obra anònima “L’adoració dels tres reis mags d’Orient”. 

2016: 

- Avall frares!, de Neus Nadal (8 representacions) 

2015: 

- 400 ptes, de Neus Nadal (7 representacions) 

- Mopi, un monstre diferent, d’Eva Buenestado, Contesporles 2015. 

- Correfoc Festes de Sant Pere, col·laboració amb Bocs i Focs. 

2014:  

- El carreró dels dimonis (Col·laboració amb Bocs i Focs d’Esporles) 

- Somni de rondalla, de Toni Lluís Reyes (4 representacions) 

- Versió teatral del conte “Cançó de Nadal” de Charles Dickens adaptada per Joan Salvador i Isabel Giménez. (2 

representacions) 



NOUS PÚBLICS 

Pensam que “Roja” és una obra adient per oferir a alumnes d’institut que estiguin 

tractant el tema de la Guerra Civil Espanyola i una manera didàctica i entretinguda 

de fer-los arribar la informació. Tenim la intenció d’oferir-la a diferents instituts 

per tal que després ells ho puguin treballar amb els seus professors i, si escau, fer 

un col·loqui en acabar la funció. 

 

Després de l’acollida que ha rebut l’obra, també ha mostrat interès en “Roja” el 

grup de Memòria Històrica de Mallorca per representar-la en esdeveniments 

organitzats per ells mateixos (cap data concretada). 

 

“Roja” és una obra emotiva, crua i dura, que tracta amb molt de respecte un tema 

delicadíssim i que arriba a la part més sensible de moltes persones que encara 

tenen molt present aquelles vivències. Pensam que és una obra per un públic molt 

extens i que contribueix a no oblidar i a fer un homenatge a les víctimes innocents 

que, sovint, encara romanen en l’oblit. 

 

 


