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Paco Ibáñez: “Els nostres morts ens demanen
que no ens oblidem d’ells”
Montse Castellà acompanyarà el mític cantautor en un concert que se celebrarà
a Tortosa dissabte, dia de 28 de desembre
“Claridad, no te apartes de mis
ojos… escucha, detrás de mis palabras, el grito de los hombres que no
pueden hablar”. Aquest poema de J.
A. Goytisolo que presideix l’interior
del programa de mà mostra el compromís del cantautor Paco Ibáñez amb
la democràcia i la justícia; compromís
que farà efectiu en un concert únic a
l’auditori Felip Pedrell de Tortosa el
pròxim dissabte, dia 28 de desembre
(22.30 h), que comptarà amb la col·laboració de la cantautora Montse Castellà. L’actuació, presentada a la premsa en dos actes a Barcelona i Tortosa
dimarts i dijous, servirà per cloure el
calendari d’activitats commemoratives del 75è aniversari de la Batalla de
l’Ebre, que ha inclòs conferències, exposicions i actes de diversa índole.
Ibáñez, la veu dels poetes, ha volgut,
durant els actes de presentació, recordar també Luis Cernuda: “Un día, tú
ya libre de la mentira de ellos, me
buscarás. Entonces ¿qué ha de decir
un muerto?”, per, després de recitarlo, recordar que “nosaltres, Montse i
jo, estem aquí, però darrere nostre

Ja hi han confirmat
l’assistència persones
provinents de
França, l’Aragó o el
País Basc
hi ha els morts que ens demanen: no
ens oblideu!”. La memòria històrica
és la columna vertebral i el motor que
ha portat els dos cantautors i les seues
respectives productores (A Flor de
Tiempo i Lo Fardatxo) a organitzar
aquest concert, que compta amb la
col·laboració de l’entitat Amics i Amigues de l’Ebre, que, enguany, també
està d’aniversari ja que compleix 25
anys de vida. Precisament, el seu president, degà de la Universitat Rovira i
Virgili i catedràtic d’Història, el flixanco Josep Sánchez Cervelló, explica com “les generacions actuals no
podem oblidar les dramàtiques conseqüències de la barbàrie franquis-

ta al nostre territori: la mateixa Batalla de l’Ebre, la dura repressió i
l’exili en acabar la Guerra”. Per la
seua banda, el coordinador tècnic d’una altra entitat col·laboradora, el Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre (Comebre), David Tormo, ha volgut destacar “la vintena
d’activitats que s’han fet al llarg de
l’any per commemorar aquest episodi històric que va tindre les Terres
de l’Ebre com a epicentre” i “el ressò internacional” que tindrà aquesta
cloenda “gràcies a la implicació de
Paco Ibáñez i Montse Castellà”.

Castellà: “És un
honor compartir
escenari, amistat i
compromís amb Paco
Ibáñez”
Precisament, la cantautora tortosina ha
explicat “l’honor que comporta
compartir escenari, amistat i compromís amb Paco Ibáñez” i, des d’una vessant més personal, ha recordat
que son iaio va lluitar amb el bàndol
republicà a la Batalla de l’Ebre, que
ara rescaten de l’oblit amb música, i
com aquest concert “es converteix
també en un homenatge a ell, que
va poder sobreviure per explicarnos, als fills i als néts, la seua història, que no sempre ha sigut la que
ens han volgut explicar les esferes
de poder”. De fet, aquest component
emotiu i de lluita contra l’amnèsia imposada farà que el concert commemoratiu prenga un caire que sobrepassa
els límits territorials del lloc concret
on es va produir la Batalla, ja que “l’episodi que recordem i els combatents que homenatgem marquen l’inici d’una història que afectà tot el
país, l’Estat i Europa”, recorda Ibáñez. En aquest sentit, des de l’organització han explicat que ja han confirmat l’assistència al concert persones
de França, Aragó o el País Basc; alguns d’ells, fills de brigadistes internacionals que van combatre a les se-

El cantautor Paco Ibáñez amb la tortosina Montse Castellà. Els dos actuaran dissabte, dia 28 de desembre, al teatre auditori
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rres de Cavalls i Pàndols.
A l’escenari, Paco Ibáñez s’acompanyarà del guitarrista Mario Mas, el saxofonista Gorka Benítez i el contrabaixista Horacio Fumero, a més a més
de compartir escenari i cançons amb
Montse Castellà. El concert compta

amb totes les institucions del territori,
que s’han implicat en aquest homenatge: l’Ajuntament de Tortosa, els quatre consells comarcals, la Diputació de
Tarragona, el Departament de Cultura
a les Terres de l’Ebre i la mateixa delegació del govern. Les entrades estan

a la venda al preu de 25 € i es poden
adquirir per Internet (www.telentrada.com) i físicament al mateix Auditori i a quatre llibreries del territori: La 2
de Viladrich (Tortosa), la Gavina
(Amposta), la Bassa (Móra d’Ebre) i
Serret (Vall-de-roures).

