OMBRES. Al Maestrat
Un espectacle de la Companyia Cent i la Mare i
Puro Teatro, arts escèniques
Direcció i creació: Mª José Peris
Textos de Mª Josep del Amo
Espectacle musical en valencià
Durada 40’

OMBRES
AL MAESTRAT
“La casa està habitada i
plena de veus que ens
transporten a través de la
música a la Guerra Civil”

CONTACTE
TELÈFON:
696 673 754
LLOC WEB:
www.puroteatroartesescenicas.com

CORREU ELECTRÒNIC:
puroteatroartesescenicas@gmail.com

“Cal recuperar la memòria per a que ningú l’esborre
mai, perquè el món ha avançat i avançarà, gràcies
a dones i homes que van lluitar pels seus ideals,
donant-ho tot, fins i tot la vida. No oblidem mai d’on
venim per no caure en l’error de tornar enrere. No
oblidem els camins que ja han segut recorreguts,
perquè, a pesar de ser diferents, el camí que va de
la vida a la mort, s’ha d’adobar de somnis, de
llibertat i d’amor”

Ombres és un espectacle creat i dirigit per Mª José
Peris, dissenyat per a espais no convencionals, que va
ser ideat per a l’edició del certamen Cabanyal Íntim
de 2019. Una peça breu on l’autora fa un viatge, a
través de la veu de dones i homes d’un passat que
encara avui no han pogut soterrar. Un recull de les
experiències familiars viscudes a la Guerra Civil, de
vivències, sabors i colors de l’època de la gent del
Cabanyal, dels records de moltes dones que van
partir la absència i la resignació, i moltes vegades la
repressió en les pròpies carns, i de la memòria del que
es va anomenar “Guernica valencià”: el bombardeig
de l’estació de Xàtiva. Ombres, esta vegada lligat al
Baix Maestrat, pretén seguir l’estela d’aquell
espectacle primigeni, situant-lo a Vinaròs, primera
ciutat de la Mediterrània, presa per mar per les tropes
franquistes l’any 38, fet que suposaria la divisió de
l’Espanya republicana en dues parts, i revivint algunes
fites de l’època com els bombardejos de la Plaça del
Mercat o la conversió en presó de l’antic Convent de
Sant Francesc.

L’espectacle ha estat representat a
•

Antic Col·legi Santiago Apòstol del Cabanyal,
València, Festival Cabanyal Íntim 2018

•

Refugi Antiaeri, Castelló. Festivals La Ravalera i Fira de
Teatre Breu 2019

•

Ermita de Sant Roc, Vilafranca 2019

•

Auditori Carles Santos, Fundació Caixa Vinaròs, Vinaròs
2019

•

Fossar Vell, Sant Jordi, setembre 2021

•

Plaça de L’Esglèsia, Benafigos, setembre 2021

Imatge promocional de Carlos Gil

Actriu: Mª José Peris
Guitarra: Ricardo Colubí
Actrius i actors cantants: Gabriel Benavent, Ana
Conca, Alicia Esteban/Aurora García, Jaime
Francés/Ismael Sempere, Toni Guillot, Raquel
Heredia
Agraïment a la Fundació Caixa Vinaròs i a Nati Romeu
per cedir-nos el documental “Sentint Lo Semolero” del
qual s’ha extret alguns dels testimonis del Baix Maestrat

