Josep Fèlix Ballesteros Casanova
Alcalde de Tarragona
es complau a convidar-vos a la
PROJECCIÓ I COMENTARI DE LA PEL·LÍCULA ESPOIR , d’André Malraux
amb motiu de la celebració dels 80 anys del rodatge d’aquesta pel·lícula,
realitzat parcialment a Tarragona.
Comentaris a càrrec d’Antoni Cisteró.
L’acte tindrà lloc el dijous 12 de juliol, a les 19.30 h, a la Sala d’Actes
de l’Antiga Audiència (plaça Palloll, 3).
Tarragona, juliol de 2018

PROJECCIÓ I COMENTARI DE LA PEL·LÍCULA ESPOIR
Espoir, d’André Malraux, és una pel·lícula rodada just fa ara 80 anys, basada en la novel·la homònima del mateix autor.
S’ambienta en plena guerra del 36, al Front d’Aragó. La particularitat per a nosaltres és que es va filmar parcialment a
Tarragona i hi apareixen diferents indrets de la ciutat en aquell moment (com ara el carrer de la Merceria, el Pla de la Seu,
la baixada i el portal del Roser, la muralla, etc.).
Antoni Cisteró (Barcelona, 1946) és enginyer químic, llicenciat en Filosofia, diplomat en Ciències Socials i amb estudis
d’Història, Escriptura Teatral i Cinema. Ha escrit les novel·les Campo de esperanza (Premi Film-Història de la UB, 2008),
basada en el rodatge d’Espoir, Sabàtic (Finalista Premi Eivissa, 2006), Com un vi novell (2008) o Fill de la memòria (2017);
el recull de contes Petit món (2002); les obres de teatre Peixets de colors (Premi La Carrova, 1998), Feu-me lloc (Premi
Theatron, 2001) i Quan l’infern sigui atiat (Premi La Carrova, 2005), etc. És membre d’honor de les Amitiés Internationales
André Malraux, i col·labora amb la Fundación Max Aub i amb el Varian Fry Foundation dels Estats Units.

Bon coneixedor de la història de la Guerra Civil i de l’exili, tant en l’àmbit espanyol com francès, Fill de la memòria és la culminació del seu esforç per aconseguir
que la memòria ajudi a comprendre, i, així, millorar el present.

