


Equip dE LittErarum, 3a fira d’EspEctacLEs LitEraris
Director: Albert Pujol. Comissió organitzadora: Joan Josep Duran (regidor de Cultura 
Ajuntament de Móra d’Ebre), Ferran Roca, Núria Grau i Rosa Descarrega
Amb el suport tècnic de: Fundació Societat i Cultura (FUSIC)
Col·laboradors: M. Josep Clua, Mireia Grangé, Jordi Llambrich, Remei Flores, Yolanda Català, 
Amparo Pujol, Pere Vivas, Alba Balsells, Eloi Balsells, Filo Pujol, Rosa Valls, Elena Grau, Montse 
Pelejà, David Fornós i tot el personal i serveis vinculats de l’Ajuntament de Móra d’Ebre
Disseny gràfic: Jordi Morera · Caduf.net. Correcció lingüística: Núria Grau · Caduf.net
Imatges: Jordi Llambrich, Ferran Roca, Jordi Morera, Jordi Soldevila i companyies i grups 
programats
Tota la informació de la Fira (espectacles programats, informació per a programadors, 
informació de transport, allotjament, restaurants, etc.) la trobareu actualitzada al lloc web 
oficial: www.litterarum.cat
Més informació: info@litterarum.cat. Programadors i professionals: 
professionals@litterarum.cat. Premsa i comunicació: premsa@litterarum.cat

Zona profEssionaL (informació i acrEditacions)
Vestíbul de La Llanterna Teatre Municipal · C/ Miquel Rojals, 1 · 43740 Móra d’Ebre
Divendres, de 18 a 21 h · Dissabte, de 10 a 14 h i de 16 a 21 h · Diumenge, de 10 a 13 h

organitZEn
Ajuntament de Móra d’Ebre i Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre
Amb el suport tècnic de: Fundació Societat i Cultura (FUSIC)

amb EL suport dE
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, Institució de les Lletres Catalanes
Govern de les Illes Balears, Diputació de Tarragona i Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre

informació sobrE L’organitZació dE La fira
1. L’organització es reserva el dret d’introduir qualsevol modificació en el programa 
d’actuacions de la Fira. Les especificacions són vàlides excepte error tipogràfic.
2. No es permet entrar als espectacles un cop hagin començat.
3. Per respecte als artistes i al públic, s’han de desconnectar els telèfons mòbils i les alarmes 
dels rellotges en els espais d’actuació.
4. No es poden fer fotografies amb flaix ni enregistraments de vídeo als espectacles sense 
permís de l’organització.
5. Les entrades es posaran únicament a la venda a la taquilla del vestíbul del Teatre.
6. No s’admet la devolució d’entrades. Assegureu-vos que a les taquilles us lliuren 
correctament les entrades que heu demanat.
7. Tots els nens i les nenes a partir de 2 anys han de pagar l’entrada.
8. Els pares que portin cotxets d’infants els hauran de deixar al vestíbul del local on es faci 
la representació o en una zona destinada a aquesta funció. L’organització no n’assumeix la 
vigilància.
9. Els espectadors menors d’edat no són responsabilitat de l’organització.
10. En cas de suspensió d’un espectacle de pagament les entrades seran reemborsades al 
punt de venda on s’hagin adquirit, sempre que no s’hagi superat el 50% de la seua durada.
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ELS DIES 4, 5 I 6 DE JUNY, MÓRA D’EBRE CELEBRARÀ LA 3A 
EDICIÓ DE LITTERARUM, FIRA D’ESPECTACLES LITERARIS.  

Aquesta fira pretén ser l’aparador dels espectacles en qualsevol format (teatre, música, 
dansa, cercavila, de carrer, etc.) que tinguin la literatura en llengua catalana com a eix 
central. Pretén apropar els espectacles basats en la literatura en llengua catalana, estrenats 
recentment o de nova creació, als professionals de la cultura (programadors, gestors 
culturals, empreses programadores, administracions, etc.) per tal que aquests puguin veure 
de primera mà com són i quines característiques tenen i, després, els puguin contractar 
dins de les seues programacions anuals o activitats culturals diverses. A més, vol presentar 
al públic en general la literatura des d’una altra vessant, amb espectacles de qualitat i de 
referència.

Una de les grans novetats d’aquesta edició és la col·laboració directa que Litterarum ha 
establert amb el Govern de les Illes Balears, per tal de programar espectacles literaris illencs 
durant la fira i mantindre relacions d’intercanvi d’informació i col·laboració amb activitats 
literàries de les Illes durant tot l’any. A més, s’ha reforçat la col·laboració amb la Institució 
de les Lletres Catalanes mitjançant un conveni. Litterarum forma part ja de FETCAT, la 
coordinadora de Fires d’Espectacles dels Territoris de Parla Catalana. 

Litterarum programa enguany una dotzena d’espectacles que han estat seleccionats 
pels seus formats i públics diversos, que són basats en diferents escriptors i escriptores, i 
procedents de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears. L’organització es torna a reforçar 
amb el suport professional de la Fundació Societat i Cultura (FUSIC).

LocaLitZació dELs EspEctacLEs

informació dELs EspEctacLEs

prEu

procEdència

tipus dE púbLic més informació

Hora i LLocdiEsD4 D5 D6



MIRNA 
EN CONCERT
MÚSICA MEDITERRÀNIA
Un concert que es fonamenta en la 
veu de la Mirna i que s’embolcalla 
de l’amalgama tímbrica, plena 
de colors i plena de matisos, de la 
rica instrumentació pròpia de la 
Mediterrània. Partint de la tradició 
musical de la Mediterrània i amb les 
paraules dels poetes catalans, Mirna 
Vilasís s’obre completament per oferir-
nos les seves millors cartes: l’energia, 
l’emoció i la tendresa.

cataLunYa

gratuÏt

www.mirna.cat
nuria@vesc.cat
tel. 937 899 151

EscoLa dE música

20.00D4

Escriptors quE tracta: 

Maria Mercè Marçal, Montserrat 
Abelló, Mercè Rodoreda, Hermínia  
Mas, Joan Vinyoli, Vicent Andrés 
Estellés, Miquel Martí i Pol i Joan 
Salvat-Papasseit



CIA. MARIANTòNIA OLIvER 
LA PARAULA 
I ELS PEUS NUS
DANSA

A La paraula i els peus nus la poesia 
esdevé tridimensional, habita un 
present compartit on dialoga més 
enllà dels dominis de la lògica. La 
poesia és física, sonora, sensorial, 
dansa amb volums, silencis elèctrics i 
calfreds a ran de pell. Es presenta un 
procés creatiu que s’alimenta d’una 
selecció de textos poètics d’autors de 
les Illes Balears, i que creix amb el joc 
articulat entre aquests i el tractament 
de l’espai: la fisicalitat i el moviment, 
la plasticitat material i sonora. 
Defugint de la fragmentació entre 
els llenguatges artístics i buidant les 
calaixeres de la imaginació poètica. 

iLLEs baLEars

10 Euros

www.mariantoniaoliver.net
info@mariantoniaoliver.net 
tel. 659 952 033

La LLantErna

22.30D4

Escriptors quE tracta: 

Miquel Costa i Llobera, Miquel Àngel 
Riera, Damià Pons, Blai Bonet, Josep 
Maria Llompart, Marià Villangómez, 
Margalida Pons, Lluís Maicas, entre 
altres.



SALTAMARTí
MÚSICA
Pep Toni Ferrer musica poemes de 
Joan Brossa, en concret del poemari 
Saltamartí, a partir de loops creats  
i manipulats en directe. Els poemes són 
convertits en senzilles cançons, que 
ens apropen a l’univers de Joan Brossa 
d’una manera màgica i envoltant. 
Les guitarres sonen en un desert on 
els granets d’arena són lletres d’un 
abecedari septentrional. La veu sona a 
un cant espiritual que surt d’una cinta 
d’un reproductor analògic marroquí. 
Un gravador dins el Sàhara que 
reprodueix loops, en el qual Saltamartí 
va creant capes àrides i cantant versos 
del mestre Brossa. Com a etiqueta 
musical es pot resumir en una pura 
experimentació musical baix el vast 
món conceptual de Brossa. 

Escriptors quE tracta: 

Joan Brossa

iLLEs baLEars

gratuÏt

www.lacasacalba.org
lacasacalba@gmail.com
tel. 963 224 546

sota dE copEs

00.15D4



LA TRILATERAL

AMOR HERMèTIC
MONòLEg DE DIvERSOS gèNERES
A través d’unes dones, llunyanes 
en el temps i en la condició (Letízia, 
Laia, Carlota, Fedra), Salvador Espriu 
ens sorprèn per l’afinada percepció 
psicològica amb què tracta un dels 
temes més importants de la seva obra: 
l’amor entre un home i una dona, un 
problema sempre apassionant. L’amor 
és un “miratge” que la literatura ha 
alimentat durant segles. Espriu en 
desconfia. Tan sols l’amor de la Mare 
que totes porten dins podria salvar-
les de la mort que s’amaga darrere el 

mirall i salvar amb elles l’home que 
contemplen i no saben veure. Les 
veus d’aquestes dones, interpretades 
per l’actriu Fina Rius, mostren un 
Espriu apassionant, desconegut, 
allunyat de les referències franquistes 
i postfranquistes, i abracen diversos 
gèneres literaris com són la narració, la 
poesia i el teatre, amb registres que van 
des de l’elegíac fins al còmic. Aquest 
espectacle ha tingut la col·laboració de 
la Institució de les Lletres Catalanes i la 
Nau Ivanow.

Escriptors quE tracta: 

Salvador Espriu

cataLunYa

6 Euros

finariusreverter@gmail.com

tel. 645 803 683

La LLantErna

13.00D5



CIA. DE TEATRE ANNA ROCA

CAPTIUS. 
ALLÀ ON ELS ESCARABATS 
ESCOLTAvEN CONTES
TEATRE

“Per motius que no vénen al cas, 
Dolores Conte té la desgràcia d’estar 
reclosa des de fa anys en una petita 
cel·la. Els seus carcellers han decidit 
que el millor per a tots és que Dolores 
no parli amb ningú i se la mantingui
aïllada. En un angle del seu petit 
cubicle, el tràfec silenciós d’un 
formiguer i la presència prudent 
d’una família d’escarabats. Cada dia 
els prepara una narració i l’explica en 
veu alta als seus mínims companys de 
captiveri.”
La imaginació i la paraula és la manera 
que troba aquesta dona reclosa 
d’arrodonir els cants més feridors de 
la vida. A través d’aquest primer conte 
i a través de la veu i la imaginació de 

Dolores Conte, l’espectador farà un 
viatge per alguns dels molts contes de 
l’escriptor Joan Barril amb una mirada 
sempre esmolada, actual i reflexiva 
sobre el món contemporani.

Escriptors quE tracta: 

Joan Barril

cataLunYa

10 Euros

www.annaroca.com

annaroca@annaroca.com

tel. 656 836 655

La LLantErna

17.00D5



CARO vON AREND I gIBET RAMON

CANIgÓ, 
UNA HISTòRIA 
gEgANT!
CONTACONTES INFANTIL

Amb el títol Una història gegant 
apropem els infants a una de les obres 
més significatives de la literatura 
catalana: Canigó, de Jacint Verdaguer. 
La Gibet Ramon ha construït un llibre 
gegant amb els trets essencials de la 
història que parla del naixement de 
Catalunya com a nació, tot recreant-
se en els aspectes més màgics i 
imaginatius, com són les fades que 
viuen a la muntanya i encisen el jove 
Gentil. La Caro von Arend amb el llibre 
gegant i la seva guitarra ens explica la 
història d’aquest cavaller que per amor 
a Griselda va abandonar la vigilància 
del castell de Rià. Aquest projecte es 
porta a terme en centres educatius a 
través de la Fundació Jacint Verdaguer, 
promotora de l’espectacle. 

Escriptors quE tracta: 

Jacint Verdaguer

cataLunYa

3 Euros

info@verdaguer.cat

tel. 938 122 157

bibLiotEca

18.00D5



NARCíS PERICH

vERSOS I ACORDS
RECITAL MUSICAT
Amb motiu del Cicle Barcelona Poesia, 
celebrat el maig de 2007, el Consorci 
de Biblioteques de Barcelona va 
encarregar al músic Narcís Perich un 
concert sobre poesia, que es va celebrar 
el dia 7 de maig a la Biblioteca de Santa 
Pau i Santa Creu. El concert captiva i 
reté l’atenció de l’oient espectador del 
principi a la fi, gràcies a la senzillesa 
i qualitat dels poemes, així com les 
melodies i la textura musical que els 
eleven. Atesa aquesta frescor, el concert 
és adient per a totes les edats. Pot ser 
tant un concert pedagògic com un 
concert de pur gaudi per a l’espectador. 

Escriptors quE tracta: 

 Joan Margarit, Maria-Mercè Marçal, 
Miquel Martí i Pol, Marià Manent, 
Miquel Bauçà, Feliu Formosa i Joan 
Salvat-Papasseit. 

cataLunYa

6 Euros

www.illusiona.net 

eva@illusiona.net

tel. 932 027 818

EscoLa dE música

19.00D5



PRODUCCIÓ LITTERARUM

PARAULA DE DONA
RECITAL MUSICAT AMB 
IL·LUSTRACIONS EN DIRECTE

Com diu Magí Sunyer en el pròleg  
del llibre de poemes Paraula de dona 
de Cinta Mulet, aquest petit espectacle 
respon a les exigències de la bona 
poesia. O a algunes de les exigències, 
perquè hi ha moltes menes de poesia  
i de bona poesia, i aquesta és una  
de les grandeses del gènere. La poesia  
de la Cinta Mulet es presenta en públic 
amb uns versos madurs, abundants, 
plens de força i de matisos, amb 
una veu pròpia. La barreja dels seus 
poemes, dels seus versos, ens porta a 
començar un viatge meravellós, on 
les seves paraules, les seves ironies 
ens transporten a un món interior 
molt particular, molt personal i molt 
habitat. En aquest viatge no cal bitllet, 
ni equipatge… només un somriure als 
llavis!
A càrrec d’Isabel Cabós (veu), Robert 
Faltus (música) i Mentxu Pérez i Ester 
Besolí (il·lustració).

Escriptors quE tracta: 

Cinta Mulet

cataLunYa

gratuÏt

www.litterarum.cat

professionals@litterarum.cat

tel. 932 157 411

bibLiotEca

20.00D5

ESTRENA



TEATRE DE PONENT

LA BOgERIA
TEATRE

Adaptació de la novel·la La bogeria 
de Narcís Oller. Una proposta 
d’experiment teatral i científic que 
necessita de la complicitat del públic. 
En aquest espectacle es planteja 
identificar les causes de la bogeria. 
Daniel Serrallonga, un home de 
Vilaniu, és l’objecte de l’estudi i els 
seus “amics”, els companys en aquest 
viatge cap a una ment malalta. O l’han 
convertit en malalt? Potser realment en 
Daniel no és boig, potser simplement 
és diferent i som nosaltres els qui el 
fem boig. Així doncs, arribem a la 
pregunta clau: qui són els bojos?  
I encara més important: on són?

Escriptors quE tracta: 

Narcís Oller

cataLunYa

10 Euros

www.teatredeponent.com

produccio@teatredeponent.com

tel. 938 498 167

La LLantErna

22.30D5



REMIgI PALMERO

SENSE 
COMENTARIS
CANTAUTOR
Mitjançant una ambientació casolana 
(cadira, mesa camilla, llum de nit, 
tetera i llibreta de poemes), Remigi 
Palmero es presenta nu, a veu i 
guitarra, en un espectacle de cançó 
i poesia on va intercalant diversos 
comentaris, a vegades àcids, a vegades 
tòrrids, sempre lúcids, on desplega el 
seu particular imaginari i canta bona 
part del nou disc, Sense comentaris, 
sense oblidar-se dels temes més 
clàssics del seu repertori. Les cançons 
són allò important, les que manen 
i dirigeixen aquesta producció 
decididament austera, minimalista i 
profundament arrelada en el seu autor, 
cosa que s’agraeix en aquest temps 
tan saturat de decibels, informació i 
pompositats innecessàries.

Escriptors quE tracta: 

Regimi Palmero i Vicent Andrés 
Estellés

paÍs VaLEnciÀ

5 Euros

www.lacasacalba.com

lacasacalba@gmail.com

tel. 963 224 546

La dEmocrÀcia

00.15D5



XEIC!

SIRgA
MÚSICA

Xeic! és Sentiment, Il·lusió, Resistència, 
Gatzara i Amor per les Terres de 
l’Ebre. L’Ebre ha estat la principal 
via de comunicació de les Terres de 
l’Ebre, i els antics llaüts que en feien 
el trajecte compliren alhora la funció 
comercial i de comunicació entre els 
pobles. Els homes que, durant segles, 
han anat i vingut pel riu ens han 
proporcionat cohesió i, a més, han 
estat símbols de l’esforç i la constància 
que es necessiten per tirar endavant, 
fins i tot quan la corrent és contrària. 
Ells han traçat el camí de sirga, un 
recorregut dur, feixuc, que ha servit i 
serveix d’exemple per a tots aquells 
que volem descobrir nous senders a 
les nostres terres. Sirga és força i desig, 
és lluita i esperança… és, en resum, 
un homenatge a tots aquells homes i 
dones, artesans i pagesos, escriptors i 
artistes, sirgadors i músics, que ens fan 
avançar i obren camí arrossegant el 
llaüt de la nostra cultura. 

Escriptors quE tracta: 

Andreu Carranza, Hèctor B. Moret, 
Desideri Lombarte, Artur Bladé i Imma 
Penna

cataLunYa

5 Euros

www.xeic.cat

info@xeic.cat

tel. 628 412 998

La dEmocrÀcia

01.00D5

ESTRENA



CIA. NORAI

LÚNIA
TITELLES
Basat en el llibre Lúnia, de Marta 
Barceló (La Galera, 1997), Premi 
Guillem Cifre de Colonya 1996. La 
intenció tant del llibre com de l’obra 
és la d’incentivar la imaginació dels 
més joves. A partir d’uns dibuixos, en 
Joan, un nin que no sap imaginar, crea 
el poble de Lúnia, un poble on tot és 
possible. En Joan té una trobada amb 
una nina misteriosa que només parla 
amb els ulls. Tots dos, a partir d’uns 
dibuixos, viatjaran a Lúnia, el poble 
on tot és possible. Allà coneixeran 
els seus inusuals habitants: un home 
que guarda records a la barba, una 
dona que recull paraules, un pallasso 
que fa riure només de mirar-lo… 
Totes aquestes històries són contades 
i interpretades per tres actors que 
compartiran amb el públic el poètic  
i màgic món de Lúnia.

Escriptors quE tracta: 

Marta Barceló

iLLEs baLEars

3 Euros

www.telmproduccions.com

info@telmproduccions.com

tel. 636 785 772

La LLantErna

11.00D6



ANDREU SUBIRATS

ANTOLOgIA 
INvISIBLE
RECITAL DE POESIA 
AMB ACOMPANYAMENT 
MUSICAL

Es tracata de l’estrena d’un nou 
espectacle basat majoritàriament en 
els poemes del tortosí Andreu Subirats, 
per bé que en l’espectacle també 
s’inclouen textos del poeta àrab nascut 
a Tortosa Abu Bakr al Turtuxí (s. xi)  
i el francès François Villon (s. xv), que 
Subirats ha traduït. La composició  
i interpretació musical van a càrrec  
del guitarrista i trompetista Diego 
Burián. 

Escriptors quE tracta: 

Andreu Subirats i Abu Bakr al Turtuxí

cataLunYa

5 Euros

andreusubi_b9@yahoo.es

tel. 666 094 695

EscoLa dE música

13.00D6

ESTRENA









Equip dE la 7a Fira dEl llibrE EbrEnc
Director: Albert Pujol. Comissió organitzadora: Joan Josep Duran (regidor de Cultura 
Ajuntament de Móra d’Ebre), Ferran Roca, M. Josep Clua, Núria Grau, Mireia Grangé, 
M. Carme Jiménez i Mercè Roca
Col·laboradors: Jordi Llambrich, Remei Flores, Yolanda Català, Amparo Pujol, Pere Vivas, 
Filo Pujol, Rosa Valls, Elena Grau i tot el personal vinculat de l’Ajuntament de Móra d’Ebre
Disseny gràfic: Jordi Morera · Caduf.net
Imatges: Jordi Llambrich, Ferran Roca, Jordi Morera i Jordi Soldevila
Correcció lingüística: Núria Grau · Caduf.net
Lloc web oficial: www.llibresebrencs.org
Tota la informació de la Fira (escriptors convidats, estands participants, espectacles 
programats, activitats paral·leles, etc.) la trobareu actualitzada al lloc web oficial.
Més informació: informacio@llibresebrencs.org

lloc
Plaça de la Cultura (davant de La Llanterna Teatre Municipal)

Horari dEls Estands
Dissabte, de 18 a 21 h
Diumenge, de 10 a 14 h i de 17 a 20.30 h

organitzEn
Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre
Ajuntament de Móra d’Ebre
Institut Ramon Muntaner

amb El suport dE
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
Institut Català de les Indústries Culturals
Institució de les Lletres Catalanes
Diputació de Tarragona
Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre
Secretaria de Joventut

Agraïments als col·laboradors:
Escola de Música i Dansa · Móra d’Ebre
Biblioteca Comarcal · Móra d’Ebre
Unió de Botiguers · Móra d’Ebre
Pub Sota de Copes · Móra d’Ebre
Ràdio Móra d’Ebre · Cadena SER
Bar Lo Xiringuito del Passeig · Móra d’Ebre
Associació Baronia d’Entença · Móra d’Ebre
Escola d’Arts i Oficis · Móra la Nova
FNAC · Barcelona
Móra d’Ebre TV
L’Ebre TV
La Veu de l’Ebre
TR3SC Club de Cultura
Agraïments a tots els col·laboradors voluntaris que fan possible la Fira, al personal de l’Ajuntament de Móra d’Ebre implicat, 
als grups i les companyies, als escriptors, als estands participants, a les entitats i associacions, als visitants i tota la gent que 
ens anima cada any a continuar.

D
is

se
ny

 g
rà

fic
: J

or
di

 M
or

er
a.

 Im
pr

es
si

ó:
 In

t P
ro

je
ct

es
 G

rà
fic

s.
 D

ip
òs

it 
le

ga
l: 

L-
78

8-
20

10



Enguany la 7a Fira dEl llibrE EbrEnc arriba  
amb més Força quE mai. 

La primera de les novetats és que amplia els horaris d’exposició i venda dels estands també 
a dissabte a la tarda, perquè els visitants tinguin més temps d’apropar-s’hi i poder adquirir 
les novetats ebrenques del darrer any i amb l’objectiu d’integrar-ne les diverses activitats 
paral·leles a Litterarum, fira d’espectacles literaris, que l’any passat va comptar amb un gran 
nombre d’espectadors.

Enguany, a més dels actes habituals, hem organitzat una taula de presentacions de llibres 
una mica especial. Serà una taula en què es presentaran diversos llibres al voltant d’una 
temàtica comuna. En aquesta edició, la temàtica serà els rius i es presentaran llibres sobre 
diversos rius dels Països Catalans, entre els quals hi ha el nostre riu Ebre. Pensem que pot 
ser una molt bona fórmula de compartir temes comuns amb altres zones de parla catalana i 
veure com temes tan presents en els llibres ebrencs es tracten en altres àmbits editorials.

El nostre gran objectiu és crear un aparador que faci evident la gran varietat de llibres que 
s’editen a casa nostra, perquè el màxim nombre de lectors els puguin adquirir, llegir i, així, 
valorar el llibre ebrenc cada vegada més.

Aquesta fira és ja la trobada anual d’escriptors, llibreters, editors, centres d’estudis, associa-
cions culturals i públic en general de les comarques de la Ribera d’Ebre, Terra Alta, Baix Ebre, 
Montsià, Priorat, Baix Cinca, Matarranya, Ports i Maestrat. I ha de continuar sent-ho durant 
molt temps més per al bé de la nostra cultura, per al bé de la nostra societat, per al bé dels 
nostres llibres. Per això des dels inicis també realitzem la Jornada del Llibre Ebrenc, única 
jornada d’aquestes característiques a les nostres comarques, i que pretén analitzar, des de 
diversos punts de vista, aspectes relacionats amb el món del llibre.

TrEnET liTErari ViaTgE amb ambiEnT liTErari
11.00-13.30 / 17.00-20.30 h Passejada per Móra d’Ebre amb el trenet literari (durada: 20 min). 
Preu: 2 € · Col·labora: Unió de Botiguers de Móra d’Ebre · Sortida: plaça de la Cultura



Aquests només saben el nom del relat i 
la categoria a què correspon, no saben 
en cap moment el nom i l’edat de l’autor. 
Cada membre del jurat envia el veredicte, 
tot puntuant 3 relats per categoria, amb 3 
punts per al primer, 2 punts per al segon 
i 1 punt per al tercer. El jurat està format 
per 6 membres, 4 dones i 2 hòmens, amb 
perfils diversos relacionats amb el món 
del llibre, la cultura i la dinamització dels 
jóvens. Quan tots els membres del jurat 
han enviat el seu veredicte, el secretari 
suma tots els punts i mira el nom dels 3 
relats guanyadors, 1 per a cada categoria. 
Els relats i els noms dels guanyadors 
seran secrets fins al dia de l’entrega de 
premis.

Hi ha un obsequi per a tots els parti-
cipants i un regal per als finalistes. El 
guanyador o la guanyadora obté, a més, 
el xec amb la quantitat corresponent a la 
seua categoria. L’obsequi o premi només 
s’entrega a l’autor del relat o a alguna 
persona en qui delegui el mateix partici-
pant per al dia del lliurament de premis a 
la Fira del Llibre Ebrenc. Si un participant 
no pot ser-hi present el diumenge 6 de 
juny i no envia cap persona en represen-
tació seua, perdrà el dret a rebre el premi, 
ja sigui guanyador o no. 

Agraïm la participació de totes les per-
sones que han fet possible un any més 
l’edició d’aquest certamen.

Montserrat Perelló Margalef
Coordinadora territorial de Joventut 
a les Terres de l’Ebre

6è PrEmi 
llibrEsEbrEncs.org
dE rElarTs curTs PEr a jóVEns EbrEncs

Aquesta és la 6a edició del Premi  
Llibresebrencs.org de relats curs per a 
jóvens ebrencs. Aquest premi, com sabeu, 
pretén animar els jóvens ebrencs a escriu-
re mitjançant un relat breu i a través d’un 
mitjà que els és molt proper: Internet.

Enguany, hem rebut un total de 52 relats, 
una xifra molt important atesa la diversi-
tat territorial, l’edat dels participants i la 
pluralitat de temàtiques tractades. 

Any rere any, les xifres es mantenen, cosa 
que ens porta a afirmar que el premi ja 
està consolidat, amb una participació 
estable. Enguany, a més, el premi compta 
amb la novetat que ha estat organitzat 
des de la Coordinació Territorial de Joven-
tut a les Terres de l’Ebre i des de l’Oficina 
de Serveis a la Joventut de la Ribera 
d’Ebre, fet que ha ajudat a ampliar-ne la 
cobertura i els mitjans.

Com sempre, tots els participants tindran 
un obsequi per haver-hi participat. Els 
deu finalistes de cada categoria tindran 
un premi especial, i el guanyador o la 
guanyadora de cada categoria, a més, 
comptarà amb un xec de 150 € (Categoria 
A, fins a 15 anys), 200 € (Categoria B, de 
16 a 20 anys), 250 € (Categoria C, de 21 a 
25 anys) i 300 € (Categoria D, més de 26 
anys).

ProcEdimEnT dEl PrEmi
Un cop rebuts tots els relats amb les da-
des personals de cada autor/a a l’adreça 
electrònica del premi, el secretari, que 
no té vot, els classifica per categories i 
els envia a tots els membres del jurat. 



L’objectiu d’aquest nou espai que iniciem enguany és centrar-nos en el tractament de 
diversos temes que apareixen de manera recurrent i des d’una multiplicitat de perspectives 
en la producció literària dels àmbits territorials de parla catalana. Enguany l’element triat ha 
estat el riu. Els rius són un element d’estudi i un motiu literari molt freqüent, ja que les seues 
trajectòries marquen les dels territoris per on passen i les dels seus habitants. En aquest 
cas en aproparem a les obres hidràuliques de les conques de la Muga i del Fluvià i la seua 
incidència, a les arquitectures tradicionals de l’aigua a les Valls del Vinalopó al País Valencià 
i, finalment, l’apropament més etnològic al riu el farem amb relació a l’Ebre, a través de 
l’obra Vivències ebrenques. Fets quotidians de quan lo riu era vida. Diversos rius i diferents 
angles d’estudi: una aproximació històrica, patrimonial i etnològica. 

Hi participen: 

David Pavón, Gran obra hidràulica i territori de les conques de la Muga i del Fluvià (1850-1980). 
Figueres: Institut d’Estudis Empordanesos (Monografies Empordaneses; 10) 2 vol.

Tomàs Pérez, Arquitectures tradicionals de l’aigua a les valls del Vinalopó. Petrer: Centre 
d’Estudis Locals del Vinalopó (Punt d’Encontre; 1).

Montserrat Boquera, Vivències ebrenques. Fets quotidians de quan lo riu era vida. Benicarló: 
Onada Edicions (Conèixer; 4).

Modera: M. Carme Jiménez, directora de l’Institut Ramon Muntaner.

Taula dE PrEsEnTacions 
“moTius liTEraris: El riu”
(dissabte 5, 18.30 h, plaça de la cultura)

7a jornada dEl llibrE EbrEnc: 
“la liTEraTura com a PaTrimoni”
(diumenge 6, 12 h, biblioteca comarcal)

La jornada d’enguany té com a objectiu apropar-nos a la literatura des de la perspectiva 
patrimonial. En els darrers anys són moltes les iniciatives que han convertit la literatura en 
un element patrimonial més. Tradicionalment s’ha considerat la literatura com a possible 
font per a l’estudi que ens apropa a una realitat històrica i a unes formes de vida des del 
punt de vista de l’escriptor que ens permeten conèixer millor el passat i la realitat actual. 
Actualment, s’ha donat un pas més i la literatura és el fonament de rutes literàries, lectures 
dramatitzades, visites a les cases museu d’escriptors, guies per conèixer el territori a través 
de l’obra de diversos autors… La literatura s’ha convertit en un recurs que pot facilitar 
un millor coneixement i gaudi d’un territori, tot contribuint d’aquesta manera al seu 
desenvolupament, gràcies a iniciatives culturals, turístiques i econòmiques. 

Hi participen: Llorenç Soldevila, professor titular de Filologia Catalana de la Universitat de 
Vic i membre del Centre d’Estudis Argentonins; Montserrat Comas, representant d’Espais 
Escrits, i Ferran Rella, representant del Consell Cultural de les Valls d’Àneu. 

Modera: Josep Sebastià Cid, filòleg i membre del Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre.



TaulEs dE PrEsEnTacions 
dE llibrEs EbrEncs
11.00 h 1a taula de presentacions de llibres ebrencs. Lloc: plaça de la Cultura · recinte firal

11.30 h “Signa’m lo llibre”, signatura de llibres. Lloc: plaça de la Cultura · recinte firal

Esmorzars de l’Ebre (Salòria). Ignasi Revés

Sang culé (Llibres de l’Índex). Jordi Pijoan-López i Manel Barrera

El gat Galeret i la terrissa (Terracota Museu · Cossetània). Diversos autors 

Il·lusions i incerteses (March Editor). Diversos autors 

Contes de Muniatto (Onada). Ester i Olga Besolí

La missió secreta (Pagès). Teresa Bertran

Set narracions curtes per a una setmana llarga (Onada). Joan Andrés Sorribes

Soterrari/Sobreàtic (Arola). Judit Ortiz

Menú de degustació: opinions nutrícies sobre la cuina de la llengua  
(AC Matarranya · IE Baix Cinca · CE Ribagorçans). Ramon Sistac

Notes lexicogràfiques sobre el Petit vocabulari de Benassal de Carles Salvador i Gimeno 
(Fundació Carles Salvador). Àngela Buj

Ulldecona (Onada). Ferran Grau



17.45 h 2a taula de presentacions de llibres ebrencs. Lloc: plaça de la Cultura · recinte firal

18.15 h “Signa’m lo llibre”, signatura de llibres. Lloc: plaça de la Cultura · recinte firal

Les bruixes d’Arnes (Edicions 62). David Martí

Fugida en cercles (Aeditors). Josep Igual

Una sortida digna (Cossetània). Jesús M. Tibau

Terres de l’Ebre: vida i colors (Cossetània). Vicent Pellicer

Picasso, fotògraf d’Horta: instantànies del cubisme (Centre Picasso). Salvador Carbó  
i Elias Gaston

Vocabulari de Cruïlla (Onada). Joan Beltran

Els encanteris de la serra de Montsià (Onada). Joan B. Beltran

Dolços i salats dels forns de Vinaròs (Onada). Juanjo Roda

Un estiu a Tacugama (Barcanova). Pilar Garriga

Lletres de casa. Antologia de poetes ebrencs al Serret Blog (March Editor). Diversos autors 

Lo Carrilet de la Cava i les cançons de Josep Bo (Cossetània). Gemma Bo, Elena Fabra  
i Arturo Gaya

19.30 h 3a taula de presentacions de llibres ebrencs. Lloc: plaça de la Cultura · recinte firal

20.00 h “Signa’m lo llibre”, signatura de llibres. Lloc: plaça de la Cultura · recinte firal

La gatera del temps (Aeditors). Albert Guiu

Cementiri nuclear (Aeditors). Anton Dorca 

El Falsari (Cossetània). Toni Orensanz

Mans de fang (Cossetània). Francesca Aliern

Llinatge (Cossetània). Miquel Esteve

El pacte de la no intervenció (Universitat Rovira i Virgili). Diversos autors

Ribera d’Ebre. 17 excursions en BTT (Cossetània). Josep Ulldemolins

Lletres de lluita (Cossetània). Josep Suñé

Els parlars de la Ribera d’Ebre (Diputació de Tarragona). Olga Cubells 

Perxes i asgorfes (Lo Llaüt). Biel Pubill i Josep M. Raduà



liTTErarum, 3a Fira d’EsPEcTaclEs liTEraris

7a Fira dEl llibrE EbrEnc

Programa d’acTEs · móra d’EbrE, 4, 5 i 6 dE juny dE 2010

acTEs PrEVis

Exposició “Paraules de riu” al CEIP Lluís 
Viñes de Móra d’Ebre 
Exposició “Artur Bladé i Desumvila: escriptor 
de l’Ebre català, cronista de l’exili” al Col·legi 
Santa Teresa de Móra d’Ebre

dimarTs 1 dE juny

18.30 h Presentació del conte Biel, què fas? 
d’Estela Tomàs, amb il·lustracions d’Ignasi 
Blanch. Inauguració de l’exposició amb les 
il·lustracions originals, que es podrà veure 
fins al 19 de juny. Activitat adreçada a pares 
i xiquets. Lloc: Biblioteca Comarcal

20.00 h Presentació especial del llibre  
Lo carrilet de la Cava i les cançons de Josep 
Bo, de Gemma Bo, Elena Fabra i Arturo Gaya. 

diVEndrEs 4 dE juny

18.00 h Recepció programadors Litterarum, 3a fira d’espectacles literaris 
Lloc: vestíbul La Llanterna Teatre Municipal

19.00 h Inauguració Litterarum, 3a fira d’espectacles literaris 
Lloc: vestíbul La Llanterna Teatre Municipal

19.30-21.00 h Visita a l’exposició “100 lletres per l’Artur o Artur Bladé i Desumvila  
en 100 lletres”. Lloc: vestíbul Escola de Música i Dansa

20.00 h Litterarum, 3a fira d’espectacles literaris. “Mirna en concert”, de Mirna (poemes 
musicats de Maria Mercè Marçal, Joan Vinyoli, Montserrat Abelló, entre altres).  
Preu: gratuït · Lloc: Escola de Música i Dansa

22.30 h Litterarum, 3a fira d’espectacles literaris. “La paraula i els peus nus”, de Companyia 
Mariantònia Oliver (dansa a partir de textos de Miquel Costa i Llobera, Damià Pons, Blai 
Bonet, entre altres). Preu: 10 € · Lloc: La Llanterna Teatre Municipal

00.15 h Litterarum, 3a fira d’espectacles literaris. “Saltamartí”, de Saltamartí (poemes 
musicats de Joan Brossa). Preu: gratuït · Lloc: Pub Sota de Copes

Inauguració de l’espai de presentacions  
de llibres de Bassa, La Papereria. Lloc: Bassa,  
La Papereria (Móra d’Ebre)

dijous 3 dE juny

20.00 h 2a Trobada del Club de Lectura 
Ribera d’Ebre. El llibre escollit com a lectura 
és El meu germà Pol d’Isabel-Clara Simó. 
Conduirà l’acte, Anna Maria Vila, membre 
del Departament de Filologia Catalana de la 
URV. Lloc: Biblioteca Comarcal

21.00 h Inauguració de l’exposició i 
espectacle “100 lletres per l’Artur o Artur 
Bladé i Desumvila en 100 lletres”, de l’Escola 
d’Arts Plàstiques i Disseny de Móra la Nova.  
Direcció: Josep Ahumada (durada: 40 min). 
Preu: gratuït · Lloc: La Llanterna Teatre 
Municipal



dissabTE 5 dE juny 

10.30 h Recepció programadors Litterarum, 3a fira d’espectacles literaris 
Lloc: vestíbul La Llanterna Teatre Municipal

10.00-13.00 / 17.00-21.00 h Exposició “100 lletres per l’Artur o Artur Bladé i Desumvila en 100 
lletres” de l’Escola d’Arts Plàstiques i Disseny de Móra la Nova. Lloc: vestíbul Escola de Música 
i Dansa

11.00-13.30 / 17.00-20.30 h Trenet literari. Passejada per Móra d’Ebre amb el trenet literari 
(durada: 20 min). Preu: 2 € · Col·labora: Unió de Botiguers de Móra d’Ebre · Sortida: plaça de la 
Cultura

11.00-17.00 h 2a Trobada d’organitzadors de festivals literaris de parla catalana.  
Inauguració a càrrec de Joan Manuel Tresserras, conseller de Cultura i Mitjans de 
Comunicació de la Generalitat de Catalunya. Organitza: Institució de les Lletres Catalanes. 
Lloc: Escola de Música i Dansa

13.00 h Litterarum, 3a fira d’espectacles literaris. “Amor hermètic”, de La Trilateral (teatre 
amb textos de Salvador Espriu). Preu: 6 € · Lloc: La Llanterna Teatre Municipal

17.00 h Litterarum, 3a fira d’espectacles literaris. “Captius”, de Companyia de Teatre Anna 
Roca (teatre a partir de textos de Joan Barril). Preu: 10 € · Lloc: La Llanterna Teatre Municipal

18.00 h Litterarum, 3a fira d’espectacles literaris. “Canigó, una història gegant”, de Caro von 
Arend i Gibet Ramon (contacontes infantil sobre Jacint Verdaguer). Preu: 3 € · Lloc: Biblioteca 
Comarcal

18.00 h Inauguració 7a Fira del Llibre Ebrenc i visita als estands participants, a càrrec  
d’Azael Fabregat, director del Campus Terres de l’Ebre de la Universitat Rovira i Virgili.  
Lloc: plaça de la Cultura · recinte firal

17.30 h Ludoteca literària (per a xiquets i xiquetes fins a 12 anys). Realització de diverses 
activitats per apropar la literatura als més petits. Preu: gratuït · Lloc: plaça de la Cultura · 
recinte firal

18.30 h Taula de presentacions “Motius literaris: el riu”. Taula temàtica conjunta sobre llibres 
de diversos indrets dels Països Catalans que tracten el tema dels rius. 
Lloc: plaça de la Cultura · recinte firal

19.00 h Litterarum, 3a fira d’espectacles literaris. “Versos i acords”, de Narcís Perich (poemes 
musicats de Joan Margarit, Miquel Martí i Pol, Miquel Bauçà, Feliu Formosa, entre altres). 
Preu: 6 € · Lloc: Escola de Música i Dansa

20.00 h Litterarum, 3a fira d’espectacles literaris. “Paraula de dona”, a càrrec d’Isabel Cabós 
(veu), Robert Faltus (música) i Mentxu Pérez i Ester Besolí (il·lustració) (espectacle a partir de 
poemes de Cinta Mulet). Produït per Litterarum. ESTRENA 
Preu: gratuït · Lloc: Biblioteca Comarcal 

21.00 h Tancament del recinte firal

22.30 h Litterarum, 3a fira d’espectacles literaris. “La bogeria”, de Teatre de Ponent (teatre  
a partir de textos de Narcís Oller). Preu: 10 € · Lloc: La Llanterna Teatre Municipal



00.15 h Litterarum, 3a fira d’espectacles literaris. “Sense comentaris”, de Remigi Palmero 
(textos propis i poemes musicats de Vicent Andrés Estellés).  
Tot seguit (01.00 h), Litterarum, 3a fira d’espectacles literaris. “Sirga”, de Xeic! (amb textos  
de Gerard Vergés, Hector B. Moret, Desideri Lombarte, entre altres). ESTRENA 
Lloc: Sala La Democràcia · Preu: 5 € (els 2 espectacles) · Col·labora: Produccions Submarines

diumEngE 6 dE juny

10.00 h Obertura del recinte firal

10.00 h 4t Campionat de Scrabble de les Terres de l’Ebre. Col·labora: Associació juvenil de jocs 
d’estratègia Baronia d’Entença · Lloc: plaça de la Cultura · recinte firal

10.00-10.30 h Esmorzar del món del llibre ebrenc. Abans de començar la jornada, esmorzar 
conjunt d’escriptors, llibreters, editors i lectors per intercanviar impressions i agafar forces. 
Preu: 5 € · Lloc: plaça de la Cultura · recinte firal

10.00-13.00 / 17.00-21.00 h Exposició “100 lletres per l’Artur o Artur Bladé i Desumvila en 100 
lletres” de l’Escola d’Arts Plàstiques i Disseny de Móra la Nova. Lloc: vestíbul Escola de Música 
i Dansa

11.00-13.30 / 17.00-20.30 h Trenet literari. Passejada per Móra d’Ebre amb el trenet literari 
(durada: 20 min). Preu: 2 € · Col·labora: Unió de Botiguers de Móra d’Ebre · Sortida: plaça de la 
Cultura

11.00 h Primera taula de presentacions de llibres ebrencs. Lloc: plaça de la Cultura · recinte 
firal. “Signa’m lo llibre”, signatura de llibres. Lloc: plaça de la Cultura · recinte firal

11.00 h Litterarum, 3a fira d’espectacles literaris. “Lúnia”, de Companyia Norai (espectacle de 
titelles basat en el llibre Lúnia de Marta Barceló). Preu: 3 € · Lloc: La Llanterna Teatre Municipal

12.00 h 7a Jornada del Llibre Ebrenc: “La literatura com a patrimoni” 
Lloc: Biblioteca Comarcal

13.15 h Litterarum, 3a fira d’espectacles literaris. “Antologia invisible”, d’Andreu Subirats + 
Diego Burián (recital de poemes propis i d’Abu Bakr al Turtuxí, entre altres). ESTRENA 
Preu: 5 € · Lloc: Escola de Música i Dansa

14.00 h Tancament del recinte firal

17.15 h Entrega de premis del 6è Premi Llibresebrencs.org de relats curts a Internet per a 
jóvens ebrencs. Els guanyadors es donaran a conèixer el mateix dia de l’entrega de premis 
Col·labora: Secretaria de Joventut · Lloc: plaça de la Cultura · recinte firal

17.45 h Segona taula de presentacions de llibres ebrencs. Lloc: plaça de la Cultura · recinte firal. 
“Signa’m lo llibre”, signatura de llibres. Lloc: plaça de la Cultura · recinte firal

19.00 h Tercera taula de presentacions de llibres ebrencs. Lloc: plaça de la Cultura · recinte 
firal. “Signa’m lo llibre”, signatura de llibres. Lloc: plaça de la Cultura · recinte firal

20.30 h “Llegim ebrenc!”, amb Vicenç Villatoro, que ens parlarà del plaer de la lectura  
i coneixerem una mica més la seua darrera obra. Lloc: plaça de la Cultura · recinte firal

21.00 h Cloenda de la fira
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