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Seu Universitària de La Marina 

Saló d’actes 

27 de maig 

20,00 hores 

La premiada peça de Juan Luis Mira s’inspira en la novel·la de Max Aub, 

Campo de Almendros, escrita a partir del testimoniatge d’un amic seu i 

una de les seues narracions sobre l’assumpte de la Guerra Civil. Es trac-

ta d’un emotiu homenatge dramatitzat pel grup teatral TEADA (Títol d’Ex-

pert d’Art Dramàtic Aplicat de la Universitat d’Alacant), el qual acull a una 

compañía de còmics, com a símbol de la llibertat, la cultura i l’expressió 

artística trencades, que pretén fugir en un vaixell. Què sentien, què pen-

saven davant la violació i la injuntícia… Els problemas, les vivències o els 

lògics anhels evoquen la tràgina situación de molts. Mirant al mar som-

nien igual que altres. 

LA SEU 

DE LA MARINA 

DEDICA 

EL MES DE 

MAIG A 

Ana Maestre, Ricardo Molina, Pa-

co Peraile, Sergio Sempere, Sonia 

Sierra i Pollux Hernúñez, sota la 

dirección de Juan Luis Mira, assu-

meixen sincerament la tasca, amb 

notable correcció, en un singular 

espai poètic. 

Juan Luis Mira llig les acotacions 

inicials del text i subratlla emo-

cions amb un teclat. 

Com a tancament d’or a l’exposició “Llapis, paper i bombes” i a aquest homenatge a Miguel Hernández en el 

75é aniversari de la seua mort, la Sede Universitària de La Marina, oferirà el 27 de maig a les 20,00 hores 

en el saló d’actes, l’obra de teatre “Mar de Almendros” que representa el drama esdevingut al finalitzar la 

contesa civil espanyola, durant els últims dies de març de 1939 en el moll 14 del port d’Alacant, en el qual mi-

lers de republicans cercaven l’exili a través de les aigües, abans que arriben les tropes franquistes. Uns van es-

capar. Uns altres van anar a l’improvisat camp de concentració de la Goteta, i els qui van sobreviure els van 

portar a altres recintes.  

ACCÉS LLIURE 
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