
Maletes de terra recorre part de la nostra 
història a través de la veu i la pell de 
cinc dones.

Participaran en l’acte Sònia Alejo i les 
intèrprets de Maletes de terra, peça teatral 
resultant dels sis anys de ruta

L’exposició és un homenatge als nou  
vila-realencs que van ser deportats al camp 
de concentració nazi de Mauthausen entre 
1940 i 1945 a través de panells explicatius, 
còpies de documents, música i vídeo.  
Fa un breu repàs al penós viatge de l’exili 
republicà entre la Guerra Civil i la Segona 
Guerra Mundial, i se centra en la vida  
–i mort– d’aquests nou veïns perquè no  
oblidem el que va suposar aquest gran 
drama del segle xx.

Mauthausen, la voz de mi abuelo 
vol transmetre el testimoni real d’un 
protagonista de la nostra història recent, 
a partir dels records gravats directament 
per ell mateix abans de morir, als quals 
dona vida Inma González, la seua neta. 
Però, per damunt de tot, Mauthausen, la 
voz de mi abuelo és un cant a la vida, a la 
fortalesa de l’ésser humà, a la solidaritat i 
a l’humor com una estratègia, literalment, 
de supervivència.

Autoria, dramatúrgia i direcció: Sònia Alejo
Intèrprets: Mamen Agüera, Inés Gómez, Ana Lacruz, 
Yasmina Burdeus i Arianne Lagarra
Col·laboració especial: Clara Crespo
Música original: Isabel Latorre
Vestuari: Miguel Carbonell
Audiovisuals: Producciones La Hormiga 
Fotografia: Juan Vicent
Disseny gràfic: Yinsen
Producció: Visitants Escènica
Producció executiva: Cotu Peral
Agraïments: Xavier Puchades, Jorge Valle, Juanlu i Marina

13 DE NOVEMBRE
Teatre: Mauthausen, la voz de mi abuelo

20.00 h - Públic general - Teatre Els XIII
Companyia: Trajín Teatro

15 DE NOVEMBRE
Presentació del llibre de Sònia 
Alejo, Ruta del Memorial 
Democràtic, sis anys de 
memòria de la vila

11.30 h - Fira del Llibre, 
avinguda de la Murà
A càrrec de Memorial Democràtic  
de Vila-real i La Medusa

Direcció i dramatúrgia: Pilar G. Almansa 
Intèrpret: Inma González 
Espai escènic: Pilar G. Almansa i Inma González 
Espai sonor i música original: Luis Miguel Lucas 
Ambientació de vestuari i sabates: María Calderón 
Ambientació d’escenografia: Rubén Díaz de Greñu 
Realització d’escenografia: Agustín López i Inma González 
Disseny d’il·luminació: Jesús Antón i Sergio Guivernau 
Disseny gràfic: Mamen Fernández 
Direcció i muntatge de tràiler: Sergio Milán 
Fotografia: Rubén Díaz de Greñu 
Producció: Trajín Teatro 
Comunicació: Lemon Press

11 DE NOVEMBRE
Taula redona sobre els 
camps de concentració a 
Espanya i a les nostres 
comarques

18.30 h - Sala d’actes  
de la UNED

A càrrec del Grup per la Recerca 
de la Memòria Històrica de Castelló

14 DE NOVEMBRE
Teatre: Maletes de terra

18.30 h - Carrers de la vila
Companyia: Visitants - La Medusa

12 DE NOVEMBRE 
Presentació del llibre de 
Domingo Font, Pascual 
Cabrera Quemades. 
Biografia i poesia

18.30 h - Fira del Llibre,  
avinguda de la Murà 
A càrrec de Toni Pitarch

Lectura dramatitzada  
El voto de la mujer 
A càrrec de La Medusa

DEL 19 DE  
NOVEMBRE 
AL 10 DE GENER
Exposició documental:  
«Vila-realencs a l’infern nazi»

Inauguració: 19 de novembre, 
20.00 h, Museu de la Ciutat 
Casa de Polo
A càrrec d’Arqueocas

A través de les activitats programades en el VII Memorial 
Democràtic recordarem una etapa de la història quasi 
ignorada, però que també forma part de la identitat de  
Vila-real. De manera divulgativa, científica i artística intentem 
restablir el record i la dignitat d'aquelles persones que no van 
tenir l'ocasió d'escriure la història però que en formaren part.
Cal obrir portes i finestres, airejar tot allò que la por i la 
repressió van silenciar, per a mirar cap al futur sense deutes 
amb el passat.

DE L’11 AL 19 DE 
NOVEMBRE DE 2020

LA VILA ALS  
CAMPS DE  
CONCENTRACIÓ  
NAZIS

#MEMORIALVILAREAL

CULTURA.VILA-REAL.ES


