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El projecte museogràfic
del centre d’interpretació
115 Dies de Corbera d’E-
bre avança a bon ritme. Ai-
xí, el delegat del govern a
les Terres de l’Ebre i presi-
dent del Consorci Memo-
rial de la Batalla de l’Ebre
(Comebe), Lluís Salvadó,
va explicar que en aquests
moments s’està acabant la
primera fase del projecte,
que ha suposat una inver-
sió de 220.000 euros, i que
després de Setmana Santa
començarà la segona fase
amb l’adequació dels 450
metres quadrats de l’edifi-
ci, amb una inversió de
300.000 euros. A l’estiu
s’adjudicarà la tercera fa-
se, que comprèn el mun-
tatge dels audiovisuals,
per acabar el centre abans
de final d’any. El projecte
museogràfic del centre de
Corbera disposa d’un
pressupost d’un milió
d’euros.

D’altra banda, el Come-
be ha aprovat posar en
marxa cinc projectes d’in-
terpretació amb l’objectiu
d’ampliar l’oferta cultural
i turística amb més espais
històrics: el coll del Moro,
lloc de comandament del
general Franco, d’on es di-
visa una panoràmica dels
principals escenaris de la
batalla de l’Ebre; Quatre
Camins, on es pot obser-
var un monòlit erigit per la
Germandat d’Excomba-
tents de Terç de Montser-
rat en memòria de tots els

que van morir durant la
Guerra Civil; el mirador
del Bassot, a Vilalba dels
Arcs; la recuperació d’ac-
tius del castell de Móra
d’Ebre, lloc de comanda-
ment pròxim al riu Ebre,
on es pot observar en per-
fecte estat un dels pontons
que es va utilitzar per tra-
vessar el riu i transportar
materials, i el pas del riu
amb plafons a la vora del
riu a Flix. Actualment,
també està en fase de re-
dacció el projecte museo-
gràfic del centre d’inter-
pretació Soldats de les
Trinxeres, de Vilalba dels

Arcs, i el del centre d’in-
terpretació Hospital de
Sang, de Batea.

El president del Come-
be també va destacar que
durant l’any 2006 més de
5.000 visitants van passar
pels Espais de la Batalla de
l’Ebre, unes xifres que
probablement són supe-
riors ja que només queda
constància del turistes que
s’adrecen al centre de re-
cepció 115 Dies de Corbe-
ra d’Ebre o bé al centre
d’interpretació Les Veus
del Front. Salvadó va re-
marcar que l’increment ha
estat «substancial» res-

pecte a l’any 2005, quan hi
va haver 3.500 visitants, i
que, segons les dades ob-
tingues, la major part de
visitants són barcelonins
(41%). Amb tot, Salvadó
va destacar que una part
«significativa» d’aquest
nombre de visitants res-
pon a l’augment de les de
visites escolars durant el
curs 2006/2007, amb 22
escoles i instituts.

Per aquesta Setmana
Santa i en vista de l’aug-
ment de visitants, el Co-
mebe ha ampliat el servei
de guiatge amb la contrac-
tació d’un altre guia.

El centre d’interpretació 115 Dies
de Corbera d’Ebre estarà acabat

abans de final d’any
La segona fase del projecte museogràfic començarà després de Setmana Santa

Un dels primers espais de la batalla de l’Ebre oberts al públic a Corbera d’Ebre. / J.F.

� El president del Consorci Memo-
rial de la Batalla de l’Ebre (Come-
be), Lluís Salvadó, va anunciar ahir
que després de Setmana Santa s’exe-

CINTA BONET / Tortosa cutarà la segona fase del centre d’in-
terpretació 115 Dies de Corbera d’E-
bre, que calculen enllestir a finals
d’aquest any 2007. D’altra banda,
Salvadó va explicar que s’ha aprovat

posar en marxa cinc projectes d’in-
terpretació de nous espais històrics
amb l’objectiu d’incorporar-los a la
ruta turística i cultural els pròxims
mesos d’estiu.

� Versus Teatre repesca
l’espectacle Miniatures
violentes, estrenat l’any
passat a Girona. La peça,
que parteix d’un encàrrec
de l’Associació Gironina
de Teatre per parlar sobre
la violència, és un treball
col·lectiu (fet a partir
d’improvisacions) entre la
dramaturga i directora
Victòria Szpunberg i els
cinc actors. L’obra exposa
situacions d’agressivitat
quotidianes i trasllada a
l’espectador un món que
l’incomoda i que l’obliga a
preguntar-se «què és vio-
lència i què no ho és», insi-
nua l’actriu Cristina Cer-
vià.

Des de dissabte i fins al
29 d’abril, al Versus Tea-
tre es podrà veure Minia-
tures violentes, una peça
que persegueix la implica-
ció de l’espectador, que
trobarà les escenes de la
història desordenades i
que s’haurà de molestar a
recompondre. L’obra co-
mença pel final, aclareix
Szpunberg, que defensa
aquesta fórmula per acon-
seguir que «el públic no
tingui una actitud passi-
va». La història parla de
dues amigues d’uns trenta
anys que es retroben per
casualitat 15 anys després.
Mentre que l’una avui és
dona d’un polític, l’altra
s’ha convertit en una mare
soltera amb dos fills. Tot i
que la trobada és celebra-
da, en realitat la convivèn-
cia en l’adolescència ja era
traumàtica perquè hi ha
«un cert maltractament»
de l’una sobre l’altra.
Szpunberg rebutja que

s’analitzi el muntatge com
un exemple més de violèn-
cia de gènere: un tema que,
diu, caldria aprofundir. El
muntatge sempre mostra
la violència en una forma
psicològica, sense ser
explícita. Ella considera
que el més dur és trobar la
violència en les situacions
quotidianes i constata que
«hi ha gent que només se
sap relacionar amb violèn-
cia», s’exclama. De fet, les
rèpliques dels intèrprets
són sempre enceses, sense
quasi evolució, mostra del
moment límit en què viuen
l’escena. L’actor David
Planas confessa que sovint
«ens fan ràbia» les reac-
cions dels personatges.

Tot i que la duresa és un
element imprescindible en
aquesta posada en escena,
també hi ha moments per a
un «humor corrosiu», de-
fineix Szpunberg. I per a
instants intranscendents.
La música de Mecano, per
exemple, «parla de la quo-
tidianitat habitual en la vi-
da real i que rara vegada
apareix en el teatre».

L’espectacle de petit
format es va estrenar fa un
any al llavors teatre muni-
cipal Sant Domènec de Gi-
rona. Posteriorment, van
repetir representacions a
La Planeta. Per a Barcelo-
na, Albert Ausellé substi-
tueix Ferran Joanmiquel.
També s’ha adaptat el
muntatge a la disposició
del Versus, tot eliminant
una de les dues grades. La
proximitat amb el públic
garanteix que la tensió en-
tre els personatges la per-
cebi el pati de butaques
amb molta claredat.

Versus Teatre repesca
l’espectacle sobre violència

Miniatures violentes
JORDI BORDES / Barcelona

Cristina Cervià i Meritxell Yanes, en una escena. / E. PICAS

� El concert de Mari
Dolç omple el Metropol.
El Teatre Metropol es va
omplir diumenge en el
concert de retorn als esce-
naris de la cantant tarrago-
nina Mari Dolç, després de
més de dues dècades d’in-
activitat artística. Després
de la presentació feta pel
periodista Antonio Pana-
dès, Mari Dolç va oferir
les cançons del seu darrer
disc, El so del temps,
acompanyada dels músics
Walter Nebreda, Pablo
Schvartzman, Artur Na-
dal, Guillermo Mazzucca,
Victor Zytnick i Sergio
Lazarte. / EL PUNT




