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CULTURA ■  L’ E S C R I P TO R  V I U  A  TO RTO S A  D E S  D E  FA  2 2  A N Y S

S’estrena al Teatre Regina 

un conte d’Esteban Martín

■ Aquest dissabte el Jove Tea-
tre Regina de Barcelona estre-
narà el musical infantil La Ber-
ta i el seu robot, basat en el con-
te En Ricard i el seu robot, de 
l’escriptor establert a Tortosa 
Esteban Martín. Es tracta d’una 
obra de la Companyia Lazzigags 
Produccions dirigida per Lídia 
Linuesa, que es podrà veure fins 
al 29 de novembre els dissab-
tes i diumenges a les 17.30 hores. 

El musical donarà a conèi-
xer, amb grans coreografies i 
música original, la història de 
la Berta, filla de dos inventors, 
que és molt curiosa i que sem-
pre es troba fent preguntes als 
seus pares fins que un dia deci-
deix crear el seu propi robot i 
s’adona que ara és responsable 
d’ell com els seus pares ho són 
d’ella.  

«Volia fer una història so-
bre la creativitat i la curiositat, 
sobre créixer i tenir responsa-
bilitats», explica al Diari l’es-
criptor Esteban Martín, que 
porta vivint a Tortosa des de fa 
22 anys. El conte original, pro-
tagonitzat per un nen i publicat 
el 1997, ha venut més de 25.000 
exemplars. 

Per una altra banda, l’escrip-
tor acaba d’enllestir la sèrie Sa-
nada, cinc novel·les destinades 
al públic juvenil, ambientades 
al Japó del segle XVI. El primer 
volum arrenca amb la història 
d’un xiquet descendent d’es-
panyols que és l’únic supervi-
vent d’una masacre i que és adop-
tat per un samurai. Amb els anys, 

arrencarà un viatge per tot el 
món per trobar els seus pares i 
els seus orígens. «Els protago-
nistes estan inspirats en els 
meus fills i va ser el meu fill qui 
em va dir de continuar la saga», 
detalla Martín. 

L’escriptor porta vinculat al 
món editorial tota la seua vida 
i la seua carrera literària va ob-
tenir el primer èxit amb La clau 
Gaudí, novel·la escrita amb la 
col·laboració d’Andreu Carran-
za i que s’ha venut a més de 20 
països.  

Altres reconeguts llibres seus 
són El pintor de sombras (2009) 
i Cuando la muerte venía del ci-
elo (2011). Ara, Martín es tro-
ba treballant en una novel·la 
històrica ambientada al segle 
XV, destinada a un públic adult. 
–M. PALLÁS

L’escriptor Esteban Martín. 
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Inauguració de les xerrades d’enguany a l’aula de Tortosa, fa una setmana. FOTO: JOAN REVILLAS
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Les Aules d’Extensió Universi-
tària de la Gent Gran són un pro-
jecte social engegat per les prin-
cipals universitats catalanes que 
busca donar una sortida a les 
inquietuds culturals de la terce-
ra edat. A les Terres de l’Ebre, la 
Universitat Rovira i Virgili ofe-
reix sis aules: a Amposta, a Delte-
bre, a Flix, a La Sénia, a Móra d’Eb-
re i a Tortosa (on es troba el Cam-
pus Terres de l’Ebre).  

«Fa uns 15 anys que fem aules 
per a la gent gran. Quan vam co-
mençar amb el Campus ja vam 
heretar aquesta iniciativa, que ja 
s’havia posat en marxa des de la 
Fundació Universitària Dr. Ma-
nyà 5 anys abans», detalla la sots-
directora del Campus Terres de 
l’Ebre, Sara Romaguera.  

El programa ofereix un con-
junt de xerrades divulgatives de 
temes i àmbits molt variats com 
història, filologia, psicologia, nu-
trició, economia o geologia, de 
forma quinzenal o mensual, d’oc-
tubre a maig. «Organitzem les 
conferències a mesura de les de-
mandes o necessitats dels alum-

nes, dels interessos del curs an-
terior», explica Romaguera. 

Tot i que les xifres de matri-
culats poden variar i no són enca-
ra definitives, enguany hi ha ma-
triculades 400 persones entre les 
sis poblacions. El municipi es-
trella és Flix, amb més de 100 
alumnes matriculats. El segueix 
Amposta, amb 98, i Tortosa, amb 

80. Móra d’Ebre en té 42, la Sé-
nia 38 i Deltebre 35, però aquestes 
xifres podrien anar a l’alça.  

El preu de la matrícula varia 
en funció si les xerrades són quin-
zenals o mensuals en aquella po-
blació, però no supera els 30 euros 
i els pensionistes el tenen sub-
vencionat en un 90%. A banda de 
les xerrades, durant el curs també 
es porta a terme una sortida cul-

tural i una trobada amb tots els 
alumnes de les sis aules. 

Els alumnes acostumen a te-
nir més de 55 anys i ser jubilats, 
però Romaguera apunta que ca-
da cop acudeix gent més jove que 
encara treballa i que tenen estu-
dis universitaris. «El perfil quant 
a edat va evolucionant perquè la 
societat també canvia. En refe-
rència al sexe, hi ha més dones, 
sobretot d’edat més avançada que 
no van poder estudiar de joves i qu-
an han vist l’oportunitat d’assis-
tir s’han animat de seguida». 

És el cas, per exemple, de Te-
resa Vallès, alumna de Tortosa 
de 76 anys. «Tenia amigues que hi 
anaven i em vaig apuntar. Són 
conferències molt variades i re-
sulta un al·licient», explica. O de 
Francisco Subirats, que es va ani-
mar fa cinc anys per la seua do-
na, que ja en fa 10 que hi assisteix 
i que se sent interessat per les 
xerrades d’història i de nutrició.  

«I l’ambient és molt bo», pun-
tualitza. Pepita Arpal, alumna de 
Móra d’Ebre i presidenta del Ca-
sal de Jubilats, li posa un 10 de no-
ta, «perquè al poble necessitem 
més xerrades i activitats així».

Les Aules d’Extensió Universitària són una oportunitat per a qui 
no va poder estudiar i un al·licient per a qui continua sent curiós
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Aules per a la gent gran 

De forma mensual o 
quinzenal s’ofereixen 
conferències de 
temes com història, 
psicologia o nutrició

ULLDECONA ■  E N  U N A  ZO N A  D E  D Í F I C I L  A CC É S

Un excursionista ferit a la 

via ferrada de la Torreta

■ Ahir, a les 13.49 hores, els Bom-
bers van rebre l’avís que un ho-
me havia resultat ferit al tur-
mell mentre feia la via ferra-
da de la Torreta del Montsià, 
a Ulldecona, en una zona de 
difícil accés.  

Per les complicacions de 
l’orografia, s’hi va desplaçar 
fins al lloc l’helicòpter de res-

cat dels Bombers, juntament 
amb efectius dels GRAE i del 
GEM amb el suport de dues do-
tacions terrestres.  

El ferit és un home de 27 
anys, es desconeix de quina po-
blació, que va ser traslladat 
amb una ambulància del SEM 
a l’Hospital Verge de la Cinta de 
Tortosa, en estat menys greu.


