
 
 
 
 
 

MOSTRA D’ESPECTACLES DE MEMÒRIA 
ALS ESPAIS DE LA BATALLA DE L’EBRE 

 
Un futur per al passat 

Nous escenaris per a la cultura 
 

Música, teatre, poesia 
 
 

Organitza: 
Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre (COMEBE) 

Més informació  www.batallaebre.org  
 

Aquest dissabte dia 1 de maig es presenta l’ESTRENA de l’espectacle  Contes i 
revoltes de l’Ebre, de Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries, al Poble Vell de 

Corbera d’Ebre, un dels espais històrics dels Espais de la Batalla de l’Ebre. 
 

 
Data i hora:  1 de maig – 20h. 
Lloc:   Poble Vell de Corbera d’Ebre, un dels espais històrics dels Espais de la 

Batalla de l’Ebre. 
Preu:   Gratuït 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.batallaebre.org/


 
 
Sobre Contes i revoltes de l’Ebre 
 
El Poble Vell de Corbera d’Ebre serà l’escenari on s’estrenarà Contes i revoltes de 
l’Ebre, de Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries. El Poble Vell de Corbera d’Ebre, 
destruït a conseqüència dels bombardeigs aeris i de l’artilleria de l’exèrcit franquista,  ha 
esdevingut l’espai més emblemàtic de la batalla de l’Ebre. Tanmateix, també representa 
l’abandonament posterior a la guerra i les dificultats de les persones que s’hi van quedar 
a viure, les quals van utilitzar les restes del Poble Vell per construir el Poble Nou, a peu 
de carretera. Avui es troba senyalitzat per explicar tots aquests fets. També s’hi pot 
contemplar l’Abecedari de la Pau, una iniciativa artística impulsada pel Patronat del 
Poble Vell. 
 
Des de l’arribada del cabdill Túbal, que va donar nom al riu i a la península, l’Ebre ha 
estat paisatge d’històries contades i cantades: el legat de la cultura àrab, la vida i el 
treball al camp, la trista batalla de l’Ebre i les més recents mobilitzacions per la defensa 
de l’aigua i el futur del territori. Lo riu és vida. Quico el Célio, el Noi i el Mut de 
Ferreries us proposen compartir aquestes històries de la revolta de l’Ebre il·lustrades 
amb la música de la terra. 
 
 

 
 
Sobre Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries 
 
Van començar la seva trajectòria musical el 1992 i des d’aleshores han creat 19 
espectacles, han enregistrat 7 treballs discogràfics individuals i han participat en 32 
edicions de discos col·lectius, recopilatoris o de tercers. També han publicat dos llibres 
de música i dos DVD’s i produït 12 vídeos musicals.  Les seves jotes per la revolució 
els han portat fora de l’àmbit territorial de Catalunya, València i les illes. A través de 
més de 1300 concerts han recorregut escenaris tan emblemàtics com el Palau de la 
Música. L’Auditori de Barcelona, la Universitat de la Sorbonne de París entre d’altres. 
 
 



 
 
Sobre La Mostra d’Espectacles de Memòria 
 
Aquesta Mostra d’Espectacles de Memòria que engeguem des del Consorci Memorial 
dels Espais de la Batalla de l’Ebre té com a objectiu principal difondre aquests espais, 
en aquest cas, a través d’un seguit de propostes artístiques. Volem arribar a nous 
públics, interessats en el coneixement de la memòria democràtica i públics interessats 
en l’art i en la cultura. Volem que s’acostin als Espais de la Batalla de l’Ebre amb la 
inquietud de trobar uns vestigis i uns centres que els permetin reflexionar sobre el nostre 
passat col·lectiu, tot gaudint d’uns espectacles que reforçaran aquesta reflexió i la 
projectaran més enllà del que va ser la Batalla de l’Ebre i la Guerra Civil, adonant-se de 
les múltiples connexions existents entre aquests espais i els seus protagonistes i els que 
van continuar lluitant durant el franquisme i la Transició, ja fos des dels escenaris, des 
de la literatura i la cultura popular o des de la seva condició de dona. 
 
Sumats a aquest objectiu de difondre els Espais de la Batalla de l’Ebre n’hi tenim 
d’altres. Oferim una programació cultural també per la població local que ha de 
permetre consolidar els lligams entre el projecte dels Espais de la Batalla de l’Ebre i 
aquesta població, les seves institucions i les seves entitats. També oferim un producte 
que esdevindrà un valor afegit per al turista que visita la zona, justament en l’època de 
l’any de màxima afluència. 
 
En definitiva, la socialització de la memòria a través de l’art esdevé el motor que 
impulsa aquesta mostra. L’art, en totes les seves expressions, sempre ha estat una eina 
per lluitar contra la desmemòria, per generar emocions, reflexions, coneixements. 
Aquesta mostra d’espectacles on s’uneixen uns espais històrics amb una gran 
significació, els Espais de la Batalla de l’Ebre, i uns artistes que han creat els seus 
espectacles utilitzant elements comuns del nostre passat, que formen part de la nostra 
memòria democràtica i que han estat clau en la llarga i difícil lluita contra el 
franquisme. Tots aquests espectacles, representats en uns espais de memòria ara 
convertits en escenaris per a la cultura, en ajuden a construir un futur per al passat. 
 

PROGRAMACIÓ COMPLETA DE LA MOSTRA 
 

• Marc Parrot. 50nc. Concert homenatge 50 anys de la Nova Cançó.                               
27 de març. 19h.  Cinema de la Unió Social de Flix. Marc Parrot  

 
• Amic Xesco. Homenatge a Xesco Boix. Espectacle infantil de Toni Giménez                                     

10 d’abril  – 18h. Espai històric del Castell de Móra d’Ebre.  
 

• Alícia ja no viu aquí – Obra de teatre del Projecte Galilei.                                   
17 abril – 19h.  Vilalba dels Arcs (Teatre – C.I. Soldats a les Trinxeres).  

 
• Sol i soldó - Espectacle poètic i musical amb Albert Roig, Carles Santos i 

Perejaume.                                                                                                            
24 d’abril – 19h. Pinell de Brai (C.I. Les Veus del Front).  

 
• Contes i revoltes de l’Ebre: Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries.                   

1 de maig – 20:00h. Espai històric del Poble Vell de Corbera d’Ebre 


