Sentiments
SALA CASINO LA UNIÓ VIDRERES
Dissabte tarda dia 1 d’abril
5`30 hores

catorzedabril
Presenta

la presentació

Anda jaleo, jaleo
Espectacle teatral
amb poem es i cançons
de la República i la Guerra Civil
Intervenen:
Actors

Maria Rosa Aloy
Alfred Lucchetti
Antoni Lucchetti
Mònica Lucchetti
Mùsics

les evacuacions

Claudia Fuentes
Victor Ramos

Com a mare sento la fam, el fred i la pena
d’aquells nens internats en aquestes escoles
reformatoris.
Com a mare faig meu el sentiment d’abandó,
d’incertesa que aquests nens van viure. El
seu pecat és haver nascut en una època en la
que tot el pensament, tota la paraula, venia
impulsat per les armes i el catecisme, una
època en la que la repressió no tenia límits,
que tan culpables eren els pares com el nen
que estava jugant en la carrer o el nen que
estava en al bressol, sols perquè aquests
nens tenien en les seves venes sang d’homes
i dones amb ideals propis, amb ànsies de
llibertat i que defensaren fins límits
insospitats el seu dret a ser lliures i a viure
en igualtat, el seu dret a ser tractats com a
persones i no com simples peons que els
amos els manegaven al seu caprici.

Tècnic

Sergi Cervera
Aquest espectacle ha estat creat i posat en peu
amb la col·laboració de
Associació Catalana d’Investigacions Marxistes
Associació La Tarima
Espai alternatiu okupa La Makabra
Terra de Fraternitat
Unitat Cívica per la República

Preu entrada: 3 euros

la guerra

Manoli Ruiz Rodrigo
Responsable PSUCviu vidreres

SALA CASINO LA UNIÓ VIDRERES
Del 25 de març a l’1 de abril 2006
de les 17,30 a les 20 hores
EXPOSICIÓ DE DIBUIXOS
Els nens evacuats expliquen la seva visió de la
guerra civil espanyola
Dissabte 1 d’abril, 11 hores
Conferencia de
Eduardo Pons Prades, escriptor
i presentació de l’associació
Unitat Cívica per la República

