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El Projecte										
		
PODCAST sobre uns fets concrets: el desembarcament de tropes republicanes a
Mallorca a l’estiu de 1936, en el context de la Guerra Civil Espanyola.
Com a fil conductor partim del diari anònim d’una miliciana que va participar en
el desembarcament de les milícies populars a Mallorca i que fou assessinada i
enterrada en una fosa comuna. Amb motiu del vuitanta-cinquè aniversari dels fets,
partim d’un moment històric i d’una situació personal i concreta per finalment
parlar d’uns fets més globals. Parlem de les milicianes però també de dones,
política, geografia i feminisme, tot amb un to proper i divulgatiu.

Objectius del Projecte
									
Objectius Generals
• Realitzar un PODCAST en català i amb veu de dona.
• Narrar els fets que es relaten en el diari, aprofundir en el context dels
mateixos i aprofitar aquests fets per explicar altes històries més globals.
Objectius Específics
• Potenciar continguts en català.
• Donar veu a les protagonistes.
• Ressaltar la lluita activa de les dones en la Guerra Civil.

Target
Oients en llengua catalana d’arreu del territori de parla catalana.

l’equi p
											
Tolo Albertí (Palma, 1975) Producció i guió. Professor d’institut i editor. Llicenciat
en Humanitats, màsters en Història i Relacions internacionals és el creador i ’”alma
matter” de l’editorial SaïmEdicions.
Judit Andreu (Barcelona, 1983) Guió i direcció d’art. Formada en Belles arts i
realització audiovisual. Treballa en el camp de l’edició de video que compagina
amb la practica pictòrica i la participació en projectes audiovisuals i multimèdia
independents.
Blanca Orell (Alcúdia, 1999) Guió i locució. Estudis de Comunicació a la UOC i
de Ciències polítiques per la Universitat de Barcelona. Ha fet de redactora en
pràctiques per a l’Ara Balears i actualment escriu per La Rambla (Barcelona) i Diari
de Balears (Mallorca). Forma part del Centre Cultural Espai Mallorca de Barcelona,
on gestiona la comunicació per les xarxes socials i web.
Maria Coll Amengual (Sóller, 1996). Locució. Traductora especialitzada en
transcripció, traducció audiovisual i museística i correcció. Fa subtitulació en
directe i forma part de l’equip de transcripció del Parlament de Catalunya. També
coordina la llibreria del Centre Cultural Espai Mallorca de Barcelona.
Cristina Murillo (Valls, 1988) Locució dramatitzada. Actriu de teatre especialitzada
en teatre musical amb àmplia experiència en el teatre professional. A més a més té
estudis en interiorisme i treballa com a directora d’art per exposicions i decorats.
Catalina Moyà (Lloseta, 1988) Producció IB3 Ràdio. Licenciada en Comunicació
audiovisual (UPF), màster i postgrau en guió (Escac). Experiència com a redactora
i locutora de programes de ràdio (Això és IB3, Múltiplex, Els Enfusiastes, La Gran
Vida…). Ha fet col·laboracions a El Suplement (Catalunya Ràdio), Tube d’assaig
(Betevé), Serielizados, Enderrock, etc.
SaïmEdicions és un petit projecte multidisciplinar de creació de continguts, que
inicia el seu camí en el món editorial. L’objectiu del projecte és tractar temes de
caire local amb una perspectiva global per tal de generar referents culturals propis
i potents en català.

BÍ BLIA “M I LICIANA. DIARI D’UNA BATALLA”
											
GÈNERE
Minisèrie documental divulgativa. Drama. Dones. Crònica negra. Guerra Civil.
Història segle XX. Política. Feminisme.
INTRODUCCIÓ
“Miliciana. Diari d’una batalla” és una minisèrie documental de caràcter històric
amb narracions dramatitzades. Està ambientat al juliol de 1936 a Mallorca durant
els dies del desembarcament de tropes antifeixistes per alliberar l’illa.
La minisèrie, de 7 capítols de 31-43 minuts cada un, segueix les anotacions
del diari d’una miliciana anònima que prengué part del desembarcament i que
fou afusellada i enterrada en una fossa comuna al cementeri de Son Coletes
(Manacor).
El relat conté acció, emoció, misteri, incògnites, i està presentat en forma de
puzle. El projecte es va començar a gestar en motiu dels vuitanta- cinc anys del
desembarcament a Mallorca, complerts el 2021.
Tot i el temps transcorregut, en el nostre imaginari encara és viva la impactant
fotografia de les milicianes mirant a la càmera esperant la mort, hores després
de ser capturades. Així mateix, també són presents les repressions viscudes els
primers mesos de l’alçament, o els morts enterrats en fosses comunes.

Entendrem, a través del capítol, què va motivar aquestes
dones a emprendre un viatge sense retorn.
Coneixerem tot el que va envoltar el desembarcament, qui
el va organitzar, les motivacions i les repercussions que va
suposar.
Posarem nom a molts personatges de gran importància en el
que seria el futur de la guerra a les Balears.
Voldrem saber qui les va matar i per què.

EL RELAT
La història comença amb un zoom per contextualitzar la situació mundial. Fem una
aproximació, ràpida i àgil, fins a l’estiu del 36, que és quan comença el diari, amb
una primera entrada que narra la sortida de Barcelona rumb a Maó, amb destinació
Mallorca.
A través de les lectures dramatitzades del diari anem explicant, relatant i
contextualitzant els fets: el desembarcament a Mallorca, i els personatges, les
milicianes. Però això és sols el fil conductor per obrir la perspectiva i entendre uns
fets més amplis encara. El paper de la dona en el conflicte, els motius de perquè
Mallorca va romandre al costat sollevat, qui va morir i qui va matar i per què.

EL CONTINGUT
L’eix clau d’aquestes històries és entendre la guerra des d’una perspectiva de
gènere. Volem reflexionar sobre com en tots els conflictes es va repetint un patró:
la dona, tot i també estar, viure, participar i patir el conflicte, pateix la guerra d’una
manera diferent a com el viu el home. Poques vegades es parla des d’aquesta
perspectiva i de com la dona està exposada a d’altres tipus de violència pel sol fet
de ser dones.
Volem entendre, a través del podcast, què va motivar aquestes dones a
emprendre un viatge sense retorn durant la Guerra Civil Espanyola. Conèixer tot
el que va envoltar el desembarcament, qui el va organitzar, les motivacions i les
repercussions que va suposar. Així com posar nom a molts personatges de gran
importància en el que seria el futur de la guerra a les Balears.
Per altra banda, extrapolem les qüestions que ens planteja aquesta batalla a
altres lluites, indrets i èpoques: passem per la Societat de Dones Republicanes
Revolucionàries durant la Revolució Francesa, Violet Gibson, les milicianes del
Kurdistan de la YPJ Unitat de protecció de la dona o noms destacats de dones que
lluitaren en la Segona Guerra Mundial.

L’ESTRUCTURA
La minisèrie són 7 capítols d’entre 31 i 43 minuts de durada, estructurats
cronològicament seguint les entrades del diari de la miliciana anònima i amb
la següent estructura:
Introducció Presentem els personatges i el seu entorn.
Capítol 1 ‘El viatge’
Capítol 2 ‘L’illa’
Nus Es dibuixa la situació que viuen i com es modifica la seva
posició inicial.
Capítol 3 ‘La guerra’
Capítol 4 ‘La revolució’
Capítol 5 ‘L’enemic’
Capítol 6 ‘Les milicianes’
Desenllaç Es revela quin va ser el seu final (que ja coneixem)
però donant respostes i assenyalant responsabilitats.
Capítol 7 ‘La fi’
A més a més cada capítol té una estructura interna, on es van plantejant
incògnites que es responen al final del capítol. A gran trets els capítols
segueixen la següent escaleta:
1.

INTRODUCCIÓ (FIXA A CADA CAPÍTOL)
a.
PRESENTACIÓ ACTRIU MILICIANA
b.
PRESENTACIÓ PODCAST
c.
CORTINETA
d.
PRESENTACIÓ CAPÍTOL
e.
MÚSICA PODCAST

2.
PRESENTACIÓ CAPITOL
Cada capítol té una contextualització, no tant sobre els fets que narran el diari,
sinó sobre el fil conductor que es desenvoluparà durant el capítol.
Aquesta introducció funciona com un zoom allunyat de la història que sembla
que no té relació, per que finalment acabar lligant amb la resta del capítol.
3.
NUS
i.
ENTRADES DIARI (VEU ACTRIU + DRAMATITZACIÓ)
ii.
CONTEXTUALITZACIÓ + CÀPSULES INFORMATIVES
4.
DESENLLAÇ
Al desenllaç de cada capítol es fa un resum i unes reflexions lligant el fil
conductor escollit per capítol amb les vivències de les milicianes i el diari.
5.

AVANÇAMENT PROPER CAPÍTOL

6..

CRÈDITS

TO I ESTIL
El to és divulgatiu i de proximitat amb l’oient, jugant amb la dramatització de les
entrades del diari i amb una feina de postproducció que acompanya amb sons i
efectes la narració.
La idea és posar en situació l’oient.
Totes les veus són femenines.

REFERÈNCIES
Per entendre el ritme i la intenció La línia invisible.
La dramatització i so de Tor. Tretze cases i 3 morts.
El concepte d’idees envoltants i circulars de Gabinete de Curiosidades.
La proximitat narrativa de Sa porta.

BANDA SONORA
Música en català i amb veus femenines.
Un so molt característic per inici i sintonia:
Quin fred al cor, Camarada de Biel Mayoral per la sintonia.
Abril 74 de Silvia Perez Cruz a l’inici.
Al final del cada capítol sempre una cançó diferent relacionada amb la temàtica
del capítol. Sempre en català i cantada per dones.
Podeu trobar una playlist a Spotify Miliciana. Diari d’una batalla

PERSONATGES/VEUS
Veu miliciana: La Cristina Murillo és l’actriu encarregada
de donar veu a la miliciana. És la veu que fa la narració
de les entrades del diari i la manera de “donar” veu a la
protagonista.
Veu conductora: La Blanca Orell és l’encarregada de guiarnos durant tot el capítol. Ens acompanya en el procés de
descobrir i entendre què va passar i per què. Presenta les
preguntes i incògnites que anem desxifrant al llarg dels
capítols i el podcast.
Veu càpsules: La Maria Coll és l’encarregada de fer petites
aportacions que enriqueixen la narració amb informació
relacionada i ens ajuda a contextualitzar. Narrativament, la
segona veu que ajuda a trencar el ritme i fer més dinàmics
els capítols.

M EMÒRIA DEL PROJECTe						

DADES
El projecte es comença a gestar a la tardor del 2020. A principis de 2021, IB3 ràdio
obre una convocatòria pública per nous programes per a la graella, a la qual ens
presentem i guanyem; això ho sabem durant el mes de maig del 2021.
Durant el juny i el juliol s’acaben de fer tots els guions i és a l’agost quan gravem als
estudis d’IB3 ràdio.
Durant la tardor del 2021 es fa el muntatge i postproducció del podcast, i el
desembre del 2021 es publiquen en un apartat d’Especials a la plana web ib3
música i a les plataformes habituals de podcast. Ja entrat l’any 2022, també
s’emeten per IB3 Ràdio, del 17 al 23 de gener a les 23 h.
Les dates d’estrena dels capítols a través de plataformes foren les següents:
•
•
•
•
•
•
•

1r capítol 11/12/21
2n capítol 12/12/21
3r capítol 16/12/21
4t capítol 20/12/21
5è capítol 23/12/21
6è capítol 27/12/21
7é capítol 30/12/21

Actualment els 7 capítols es poden trobar a:

DI FUSIÓ
PREMSA

XARXES SOCIALS

El projecte ha ha rebut l’atenció de
diversos mitjans:

MItjançant les xarxes socials hem fet
una campanya de comunicació on a més
d’anunciar la publicació de cada capítol,
es feia una contextualització prèvia de la
història i hem ofert diferents talls d’àudio
del podcast com a avançaments dels
capítols.

Ib3 notícies
Guia de la radio
Dbalerars
Europa Press
Comunicació 21
Programa La Gran Vida, d’IB3 Ràdio
(del minut 4 al 14)
Programa Al Dia, d’IB3 Ràdio
(a partir del minut 44)
Programa Cinc dies, d’IB3
(a partir de la 3a hora i 10 minuts)

A part de l’àudio, també hem volgut donar
al projecte una imatge visual potent i
reconeixible. Hem treballat en dissenyar
creativitats per a cada capítol així com
un conjunt d’imatges bàsiques per la
comunicació.
@milicianadiaridunabatallaib3

