


DOSSIER DE PREMSA 

16a FIRA DEL LLIBRE EBRENC
UNA GRAN LLIBRERIA ÚNICA AL SUD DE CATALUNYA

La Fira del Llibre Ebrenc s'ha consolidat com a punt de trobada d'autors, llibreters, editors, 
lectors i públic en general al sud de Catalunya. És l'única fira professional de tota la 

demarcació de Tarragona i, a Móra d’Ebre, ha esdevingut una mena de segon Sant Jordi, 
gràcies a la nova ubicació encetada l’any passat a la Plaça de Dalt. El certamen aglutina 

autors i autores de les comarques de l'Ebre i la seva àrea d'influència cultural i lingüística (el 
Priorat, el nord del País Valencià i el sud de l'Aragó).  

Sota la carpa de la plaça de Dalt, s’hi exposen més de 2.000 títols en una iniciativa 

coordinada per l'Institut Ramon Muntaner (IRMU), que aporta llibres de centres d’estudis i 
entitats culturals, i amb la col·laboració i implicació de les llibreries de referència al territori 

ebrenc: Bassa de Móra d'Ebre, Viladrich de Tortosa, Guaix d'Amposta i El Núvol de Móra la 
Nova, aquesta darrera la única especialitzada en públic infantil i juvenil que existeix a la 

província de Tarragona. També s'hi podran adquirir obres dels escriptors que han inspirat els 
espectacles de Litterarum Móra d’Ebre. 

La Fira del Llibre Ebrenc està organitzada per l'Ajuntament de Móra d'Ebre, el Centre 

d'Estudis de la Ribera d'Ebre i l'Institut Ramon Muntaner, amb la col·laboració del Consell 
Comarcal de la Ribera d'Ebre, la Institució de les Lletres Catalanes i la Diputació de 

Tarragona. Al seu voltant s'hi han programat presentacions de llibres, taules rodones i 
trobades amb escriptors, entre altres activitats gratuïtes i obertes al públic de totes les edats. 

TAULES REDONES I DE DEBAT: DIETARIS I LLIBRES DE MEMÒRIES

La programació de la Fira del Llibre Ebrenc inclou la celebració de tres taules rodones 
sobre temes com els reptes i oportunitats de la lectura en l’època dels dispositius mòbils 

adreçada especialment a les biblioteques escolars (dijous 30 de maig, a 18.30 h), o al 
disseny de propostes literàries lúdiques que interpel·lin els infants, joves i les famílies 

adreçada especialment a les biblioteques públiques (divendres 31 de maig, a les 10.00 h). 
La tercera taula abordarà l’anàlisi de dietaris i llibres de memòries com a eines per a conèixer 

i entendre el passat busca que el públic especialitzat i general s’interessi per aquesta tema 
(dissabte 1 de juny, a les 12.00 h). S'hi analitzaran publicacions que es troben a mig camí 

entre la història i la literatura, ja que per una banda són el relat d'una època i d'uns fets 



històrics, però moltes vegades adopten un format novel·lat i acaben essent una mirada molt 

personal de qui descriu i explica els fets. Tots els debats se celebraran a la plaça de Dalt. 

FEM UN CAFÈ AMB M.CARME ROCA I JESÚS M. TIBAU - Novetat 2019

Els visitants de la Fira del Llibre Ebrenc podran gaudir del contacte directe amb els 
escriptors. Dissabte 1 de juny, a les 16.30 h, l'organització del certamen ha programat un 

cafè amb l'escriptora M. Carme Roca (guardonada amb el Premi Prudenci Bertrana per la 
novel·la 'El far', ambientada a la desembocadura de l'Ebre) i l'escriptor Jesús M. Tibau. Tots 

dos compartiran sobretaula amb quinze lectors que abans del 24 de maig es facin una foto 
amb la portada d'un llibre ebrenc i la comparteixin a l'instagram amb una referència al 

compte de @llibresebrencs. L'organització seleccionarà els autors de les millors imatges. 

ACTIVITATS PER A UNIVERSITARIS INTERNACIONALS – Novetat 2019
Entre el dia 29 de maig i el dia 2 de juny estudiants i professors de diferents universitats 

internacionals participaran en un seminari pensat per apropar-los al coneixement de la 
llengua i la literatura catalanes, especialment la de les Terres de l’Ebre, que tindrà lloc a la 

seu de l’Institut Ramon Muntaner, en les diferents activitats que proposa la Fira del Llibre 
Ebrenc i en els espectacles de Litterarum Móra d’Ebre. A més a més, visitaran diferents 

espais de la Ribera d’Ebre i coneixeran el seu patrimoni literari “in situ”. Aquesta activitat és 
possible gràcies a la complicitat de l’Institut Ramon Llull, la col·laboració de la Direcció 

General de Política Lingüística del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 
del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre i l’Associació Cultural la Riuada de Móra d’Ebre. 

Dimecres 29 de maig, els estudiants gaudiran d’un tast literari d’escriptors ebrencs: 

descobriran l’obra d’Artur Bladé i Desumvila de la mà de Xavier Vega (Llicenciat en filosofia i 
ciències de l’educació per la Universitat de Barcelona), podran conversar amb els escriptors 

Miquel Esteve i Andreu Carranza i coneixeran l’obra col·lectiva d’autors ebrencs Assassins 
de l’Ebre. Dijous 30, s’ha programat una ruta històrica i literària a Miravet a càrrec dels guies 

especialitzats de l’empresa Terra Enllà. La proposta se centrarà en la literatura vinculada a la 
Batalla de l’Ebre i també posarà atenció a l’autor local Roc Llop.  

30 PRESENTACIONS DE LLIBRES EBRENCS

Durant quatre dies també s'han programat presentacions d'una trentena d'autors de les 
Terres de l'Ebre. A la gran carpa-llibreria de la plaça de Dalt, s’hi habilitarà una zona per a la 

signatura de llibres. La literatura local també tindrà el seu protagonisme en el lliurament de 



premis de la quinzena edició de llibresebrencs.org, un concurs de relats curts a Internet per 

a jóvens ebrencs organitzat pel Servei de Joventut del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre.


