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JORDI PRADES
Corbera d’Ebre

L
amuseïtzació dels es-
pais de la Batalla de
l’Ebre ha convertit
els antics escenaris
bèl·lics en espais cul-

turals on es representarà la Mos-
tra d’Espectacles deMemòria. Es
tracta de propostes que no es ba-
sen directament en aquest episo-
di de la Guerra Civil però que
tracten del passat col·lectiu amb

voluntat “d’educar per la pau, els
Drets Humans i la democràcia”,
va dir la directora general deMe-
mòriaDemocràtica de la Genera-
litat, Maria Jesús Bono, segons la
qual, “la socialització de lamemò-
ria a través de l’art és el motor de
la mostra”.
El Consorci Memorial dels Es-

pais de la Batalla de l’Ebre (Co-
mebe) organitzarà fins l’1 de
maig quatre actuacions que com-
pletaran el programa iniciat dis-
sabte passat a Flix amb un con-

cert deMarc Parrot en homenat-
ge als 50 anys de la Nova Cançó.
“Hem finalitzat l’etapa d’obrir
centres d’interpretació”, va expli-
car Bono, vicepresidenta del Co-
mebre, en referència a la inaugu-
ració, dissabte a la Fatarella, del
que s’ha dedicat a les Brigades In-
ternacionals. “Ara és l’hora de di-
namitzar aquests espais”, va afe-
gir Bono en presentar la mostra
d’espectacles.
La programació té un pressu-

post de 45.000 euros i inclou qua-
tre actuacions més, totes gratuï-
tes: el 10 d’abril, Toni Giménez
presentarà el disc Amic Xesco,
que recorda una figura clau del
folk català i de la resistència cul-
tural antifranquista, Xesco Boix,
mort fa vint-i-cinc anys. Aquest

espectacle infantil començarà a
les sis de la tarda al castell deMó-
ra d’Ebre.
El dia 17 es representarà a

Vilalba dels Arcs, a les set de la
tarda, l’obra de teatre Alícia ja no
viu aquí, “un retrat polimòrfic de
la dona entre 1939 i 1981”, segons
el dramaturg Pablo Ley. L’impul-
sor, junt amb Josep Galindo, del
Projecte Galilei de recuperació de
la memòria històrica del segle
XX (ha adaptat al teatre l’Home-
natge a Catalunya d’Orwell, La
Maternitat d’Elna, d’Assumpta
Montellà, i La ruta blava, de
JosepMaria de Sagarra), va expli-
car: “Si algú ens empeny no ens
costaria gaire crear un espectacle

amb la Batalla de l’Ebre com a re-
refons. Lamemòria històrica fun-
cionamolt bé, la seva poètica con-
necta amb el públic de formabru-
tal. La gent que ha vist l’Alícia al
Regina i a la Temporada Alta de
Girona ha sortit satisfeta”, va dir
per animar els espectadors a as-
sistir al cabaret literari, que es
farà al centre d’interpretació Sol-
dats a les trinxeres.
La següent proposta del cicle

és l’espectacle poètic i musical
Sol i soldó, que el poeta Albert
Roig, l’artista Perejaume i el mú-
sic Carles Santos estrenaran al
centre d’interpretació Les veus
del front, al Pinell de Brai, el dia
24 a les set de la tarda. Lamunta-
nya, el riu i la mar s’uniran en un
espectacle “transgressor” amb
l’esperit de Joan Brossa al rere-
fons.
La Mostra d’Espectacles de

Memòria acabarà l’1 de maig al
Poble Vell de Corbera amb els
Contes i revoltes de l’Ebre, segons
va dir Artur Gaya, del grup Quico
elCélio, elNoi i elMut deFerreri-
es. El grup estrenarà un recull de
“totes” les batalles de l’Ebre, “des
de l’arribada de Túbal, el llegat
àrab, la Batalla de l’Ebre i les mo-
bilitzacions pel riu, l’aigua i el ter-
ritori, tot conduït a través de la
batalla eterna del pagès per viure
de la terra”.
A més dels espectacles de la

mostra, des de dissabte es pot
veure a la Fatarella el centre d’in-
terpretació Internacionals a
l’Ebre, que se suma als de Vilalba
i el Pinell i al de Batea (Hospitals
de sang) i Corbera (115 dies).c

Alguns del artistes que participaran a la Mostra d’Espectacles de Memòria, passejant pel Poble Vell de Corbera d'Ebre
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Quico el Célio,
Albert Roig,
Perejaume i Carles
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Tres àmbits
d’interpretació

La Mostra d’Espectacles
de Memòria programa teatre,
poesia, música i cançó

]El centre de la
Fatarella amplia la Xarxa
d’Espais de Memòria De-
mocràtica i es divideix en
tres àmbits: la internacio-
nalització del conflicte,
les dimensions de la parti-
cipació internacional i
l’organització militar, i la
política de no interven-
ció. Es pot visitar els di-
vendres a la tarda, els
dissabtes tot el dia i els
diumenges al matí.


