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DIVENDRES AL TEATRE

Recreen la història
del bibliobús republicà
que duia llibres al front
➤ Aquesta «roadmovie» teatral serveix
per commemorar l’Any
de les Biblioteques
i els 25 de la de Roses

LA REPRESENTACIÓ

«L’ABANDERAT. EL BIBLIOBÚS
DEL FRONT» AMB RIZOMA TEATRE
 Teatre Municipal de Roses.
 Divendres 2, a les 20.30 hores.
 Entrada lliure.
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La Biblioteca Municipal de Roses organitza per divendres la representació de l’obra L’Abanderat. El bibliobús del front, al Teatre de Roses. Amb aquesta activitat gratuïta, la biblioteca rosinca
s’afegeix a la commemoració de
l’Any de les Biblioteques, alhora
que celebra el 25è aniversari de la
Biblioteca Jaume Vicens Vives i
el 60è de la implantació de la biblioteca al municipi.

L’espectador descobrirà
la història del bibliobús
republicà, un servei que
portava llibres als soldats
L’Abanderat. El bibliobús del
front és una road-movie teatral
en què l’espectador descobrirà la
història del bibliobús republicà,
un servei que portava llibres als
soldats que lluitaven durant la

Setze personatges
interpretats per 4 actors
Aquesta peça teatral que es
representa divendres al Teatre
posa en escena fins a setze personatges –des de brigadistes, milicianes, consellers o intel·lectuals i, fins
i tot, el president Lluís Companys–
que seran interpretats per només
quatre actors: Damià Costa, que, entre altres, representarà Carles Pi i
Sunyer; Esther Llobet; Núria de Calella i Eduard Serra. L’Abanderat –sota
la direcció de Núria Navarro, que
també n’ha fet la dramatúrgia–, és
una obra de petit format explicada
des de diferents registres –comèdia,
titelles, poesia i musical– i amb la
música de Quico, el Cèlio, el Noi i el
Mut de Ferreries. Cal dir que la representació a Roses serà gratuïta.
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Guerra Civil, fomentant el valor
de la cultura i el coneixement en
temps de guerra. L’obra, basada
en fets reals, narra les aventures
i peripècies del primer bibliobús
de l’Estat.

Els talonaris dels balls
de la Suf, document del
mes de l’Arxiu Municipal

L’elenc que representa aquesta obra teatral. EMPORDÀ

“Pa i llibres!”, proclamaven els
cartells durant la II República. A
Roses, la biblioteca ofereix la possibilitat de conèixer, a través del
teatre, l’important paper que tingueren les biblioteques i les bibliotecàries en la transformació
d’una societat analfabeta i pobra.
I com, durant la Guerra Civil, un
camió que donava cabuda a més
de 2.000 llibres i 750 fullets i revistes, va oferir un total de 18 rutes fent préstecs de llibres a primera línia de front per, a conti-

nuació, servir de mitjà de transport per a prestigiosos intel·lectuals i escriptors catalans que
viatjaren cap a França dins el bibliobús durant l’èxode republicà.
L’Abanderat és una obra que ja
porta un llarg trajecte recorregut.
Ha fet múltiples bolos des que es
va representar per primera vegada portant aquesta història per
diferents punts del territori català, entre ells la Sala la Cate de Figueres on va ser molt ben acollida pel públic.
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➤ Aquests documents van
ser recuperats durant una
visita dels arxivers a la sala
de la SUF, el mes de febrer
passat, just abans de
l’enderroc total d’aquest
emblemàtic espai de Roses
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El talonari de la Suf. ARXIU M.

cost del conjunt contractat que
era de 4.221 pessetes, a banda de
les 300 pessetes que van cobrar
els treballadors contractats. En
l’apartat de cobraments es detallen cinc tipus diferents de persones que anaven al ball. En primer
lloc destaca la presència de 79 homes, que se suposen solters, que
pagaven una entrada de 50 pessetes; 4 casats, que en pagaven
40; i 12 mitges entrades, que en
costaven 30. A més a més, es diferenciaven dos altres grups: 3 forasters, que pagaven 65 pessetes
cadascun i 67 senyoretes, que en
pagaven 10. En total aquell dia va
haver-hi una recaptació de 5.335
pessetes, que un cop restades les
despeses van deixar 814 pessetes
a la caixa de la tresoreria de la
SUF.
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L’Arxiu Municipal de Roses ha
volgut destacar, com a document
del mes i a través de la seva secció de la web municipal roses.cat,
un talonari de les liquidacions de
les sessions de ball celebrades a la
Societat Unió Fraternal (SUF)
entre els anys 1964 i 1967. Aquest
talonari esdevé un testimoni de
la vida festiva rosinca.
Una visita a la sala de la SUF
poc abans del seu enderroc –actualment encara està en obres–,
va permetre als arxivers municipals, el mes de febrer passat, la localització d’un seguit de documentació i objectes datats entre
1943 i 2014. La majoria de documents són talonaris amb els cobraments i pagaments dels balls
celebrats a la SUF entre 1964 i
1985, però també hi havia un talonari de 1943 dels préstecs per a
la construcció de l’edifici social de
la societat, documents diversos
sobre la conservació de l’edifici i
alguns fullets i cartells de publicitat dels actes que s’hi van celebrar els darrers quinze anys.
En concret, el document presentat correspon a la liquidació
del ball del 6 de novembre de
1965, on va quedar registrat el
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