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L’ABANDERAT. EL BIBLIOBÚS DEL FRONT 

 
 
Durant la II República es va donar prioritat a 
la cultura: Pa i llibres!, deien els cartells. Les 
biblioteques van tenir un paper molt 
important, eren claus en la transformació 
d'una societat analfabeta i pobra. 
 
Quan va esclatar la Guerra Civil van sorgir 
noves prioritats. Els soldats, els malalts i els 
ferits, necessitaven llibres, no només per 
instruir-se i informar-se sinó també per 
distreure tantes hores mortes. Així va ser 
com va néixer el Servei de Biblioteques del 
Front i el bibliobús de la Institució de les 
Lletres Catalanes. Un camió transformat pel 
GATPAC, que donava cabuda a més de 
2.000 llibres i 750 fullets i revistes. 
 
En total va fer 18 viatges. 18 rutes fent préstecs de llibres a primera línia de front. I un 
últim periple: el de l'exili. Els més prestigiosos intel·lectuals i escriptors catalans 
viatjaren cap a França dins el bibliobús quan es produí l'èxode republicà. 
L’obra fa un recorregut històric i emocional des de l’època de la II República (1936) 
fins l’arribada dels Nacionals al poder de manera absoluta l’any 1939. Les cartilles de 
racionament, les cues, la repressió, la gana, la fugida a França... Aquest espectacle 
potencia diversos continguts del disseny curricular com són: Història del segle XX, 
Literatura Catalana i Filosofia. 
 
 
 
 

Fitxa artística 

Repartiment: Núria de Calella, 
Esther Llobet, Damià Costa i 
Eduard Serra 
Idea, direcció i dramatúrgia: Núria 
de Calella 
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Fitxa tècnica 

Edat recomanada: a partir de 14 anys 
Durada de l’espectacle: 1h i 10 minuts 
Personal tècnic: 1 de llums i so (A càrrec del teatre i 
/o de la companyia) 
Durada del muntatge i desmuntatge:  1 hora muntar i 
1 hora desmuntar  
Personal de la companyia destinats al muntatge: Els 
mateixos actors. 
Espai escènic: Mínim 8 x 6 m. Vestit escènic: Cap. Si 
és possible caixa negra. 
Il·luminació: Mínim 8 focus de 650W. 4 filtres freds. 4 
filtres càlids. (A càrrec del teatre i /o de la 
companyia). 
So : Reproducció de pistes d'àudio. (A càrrec del teatre) 
Material escenogràfic: 1 taula de fusta, 4 cadires de fusta plegables, 3 caixes de fruita,  
2 caixes de forner, 1 caixa de fruita gran amb base de fusta i 4 rodes (dues amb 
frens).  
 
 

Contractació espectacle 

Contacte: ACTE – Associació Catalana de Teatre Educatiu 
  German Gómez 
Telèfon: 677 33 19 55 
E-mail  acte-@hotmail.com 

 

 


