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Litterarum Móra d’Ebre potenciarà la literatura a escena amb nous espais 
escènics patrimonials i amb un projecte d’internacionalització 

• Tindrà lloc del 24 al 27 de maig a Móra d’Ebre i comptarà amb 35 propostes escèniques 

inspirades en escriptors catalans contemporanis i clàssics 

• Roger Mas, Tomàs de los Santos, Joma, Òscar Intente, Alessio Arena i Sònia Moll i Maria 

Mauri amb Enric Casasses i Daniel Ariño són alguns dels artistes que hi presentaran 

espectacle.  

• Litterarum Móra d’Ebre, per obrir-se a la internacionalització, organitza en col·laboració 

amb l’Institut Ramon Llull una Missió Cultural per a membres de la comunitat universitària 

de la xarxa d’estudis catalans a l’exterior de l’IRL d’11 països diferents.  

• L’altra aposta professional de la fira d’espectacles literaris és l’ampliació de programació 

de tastos d’espectacles per a programadors, així com la realització de molts espectacles 

gratuïts per a tots els públics. 

Litterarum Móra d’Ebre, la fira d’espectacles literaris, que tindrà lloc del 24 al 27 de maig, 

celebra enguany la seva 11a edició i es referma com a espai de referencia i descoberta 

dels espectacles literaris en llengua catalana. La internacionalització de la fira, els 

trenta-cinc espectacles de tots els territoris de parla catalana i una dotzena d’espais de 

programació fan d’aquesta edició la més ambiciosa i extensa per a públic, programadors i 

artistes. 

Entre els espectacles que faran pujar la literatura a escena destaquen Roger Mas, que ens 

oferirà un recull de cançons de la seva discografia, amb obra musicada de poetes com 

Maragall i Martí i Pol; l’espectacle «El nus la flor», com a gran cicle de cançó i recitat en 

català en el qual s’integra una miríada de tendències estètiques a partir d’un recull de 

poemes d’Enric Casasses amb Maria Mauri i Daniel Ariño, i «Verema dels sentits», amb 

una barreja musical i dramàtica de poemes, cançó i vins basada en textos d’Estellés. Com a 

artista especialment convidat a Litterarum Móra d’Ebre 2018 es comptarà amb Joma, 

amb tres propostes transdisciplinàries per a petits i grans, que lligaran literatura catalana, 

il·lustració en directe i música. 

Els espectacles literaris infantils i familiars, agrupats entorn al programa Litterarum Petits, 

tornaran a tenir un espai important en la programació de la fira. Rosa Fité amb un espectacle 

de titelles basat en textos de Joana Raspall, els valencians Disparatario amb un espectacle 

teatral basat en textos de Francesc Gisbert i Dani Miquel o el teatre musical del Grup 

Macedònia són algunes de les propostes més rellevants d’un total de sis de programades. 
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L’11a edició de Litterarum Móra d’Ebre està organitzada per l’Ajuntament de Móra 

d’Ebre i la Institució de les Lletres Catalanes. Hi col·laboren la Diputació de Tarragona, 

el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, l’Institut Ramon Llull i el Patronat 

de Turismes de les Terres de l’Ebre.  

Dades clau Litterarum Móra d’Ebre 2018 

• Un total de 35 espectacles literaris  

• 25 espectacles oberts al públic 

• 10 espectacles exclusius per a programadors 

• 6 espectacles per a públic familiar 

• 19 espectacles per a públic adult 

• 6 espectacles de pagament (5 € i 10 € de preu d’entrada) 

• 19 espectacles gratuïts 

• 4 taules de tastos d’espectacles: 14 espectacles presentats i les temàtiques de Cultura 

Digital, Cantautors, Escriptores i En Obres. 

• 30 espectacles de Catalunya, 3 del País Valencià i 2 de les Illes Balears. 

• 9 espectacles de teatre, 18 de musicals, 3 propostes transdisciplinàries (il·lustració, 

música i paraula), 2 de dansa, 2 de titelles i 1 espectacle experiencial 

• 18 sobre escriptors clàssics i 14 sobre escriptors contemporanis 

• 13 espais escènics diferents repartits per Móra d’Ebre + 1 a Corbera d’Ebre 

La internacionalització de Litterarum 

En una aliança entre l’Ajuntament de Móra d’Ebre i l’Institut Ramon Llull, amb el suport del 

Patronat de Turisme de les Terres de l’Ebre de la Diputació de Tarragona, s’ha organitzat una 

Missió Cultural de membres de comunitats universitàries a l’exterior d’11 països diferents. 

L’objectiu és descobrir el patrimoni històric, cultural i literari de les Terres de l’Ebre, així com 

internacionalitzar els espectacles literaris en llengua catalana a través de Litterarum Móra 

d’Ebre i les activitats que organitza l’Institut Ramon Llull fora de Catalunya. Per a les 

companyies i els artistes programats a Litterarum Móra d’Ebre suposarà una gran oportunitat 

per internacionalitzar els seus espectacles basats en textos de literatura catalana. Per als 

membres de la Missió Cultural suposarà un valor afegit poder conèixer escriptors, escriptores 

i textos literaris clàssics i contemporanis catalans a través del teatre, la música o les arts de 

carrer adreçats a tots els públics.  

La Missió està composada per una quinzena de membres de comunitats universitàries de fora 

de Catalunya escollits a partir d’una convocatòria feta per l’Institut Ramon Llull, els quals 
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procedeixen de fins a 11 països diferents, com per exemple Rússia, Sèrbia, Polònia, Croàcia, 

Hongria, República Txeca, Anglaterra, França o Itàlia.  

Amb l’acompanyament d’un representat de la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona, 

des del dimecres 23 de maig fins al diumenge 27 de maig, aquesta delegació visitarà els 

estudis de filologia catalana de la URV, realitzarà visites literàries guiades a localitats com 

Móra d’Ebre, Móra la Nova, Benissanet, Miravet, Corbera d’Ebre o Tortosa, i podrà assistir a 

més d’una desena d’espectacles literaris programats. També s’han planificat trobades amb 

llibreters, editors, escriptors, gestors culturals i artistes, entre d’altres, principalment de les 

Terres de l’Ebre, per establir contactes i col·laboracions futures. En un farcit programa 

d’activitats culturals, històriques i literàries podran conèixer Litterarum i la Fira del Llibre 

Ebrenc de Móra d’Ebre amb tot detall, tot plegat, per emportar-se un complet panorama de la 

cultura, la literatura i la història de les Terres de l’Ebre com a lloc amb molt dinamisme en els 

darrers anys.  

35 propostes escèniques inspirades en escriptors contemporanis i clàssics  

Litterarum Móra d’Ebre continua creixent i enfortint el seu missatge que l’espectacle literari 

aporta moltes coses als programadors, artistes i públic i per això cal programar-lo en els 

espais escènics de Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià. Enguany un total de 35 són 

les propostes escèniques a càrrec de companyies de Catalunya, el País Valencià i les Illes 

Balears, que es podran gaudir durant els quatre dies de fira, i que faran pujar a escena textos 

d’escriptors i escriptores de literatura catalana clàssics i contemporanis com Josep Pla, Mercè 

Rodoreda, Maria Mercè Marçal, Montserrat Roig, Sònia Moll, Enric Casasses o els ebrencs 

Artur Bladé i Zoraida Burgos, en són alguns exemples. 

Busquem LittHerois de la literatura catalana 

Fomentar la lectura en llengua catalana ja sigui d’escriptors clàssics o contemporanis és un 

dels objectius principals de Litterarum Móra d’Ebre i la Fira del Llibre Ebrenc 2018; fer 15 

edicions d’una fira de llibres i 11 d’una fira d’espectacles literaris és tota una heroïcitat en els 

temps que corren! Per això, hem creat la figura del LittHeroi, un personatge clarament 

inspirat en el món del còmic que ajudarà petits i grans a identificar-se amb la causa del 

foment de la lectura i la literatura, i que a banda de protagonitzar el cartell 2018, ha cobrat 

vida pròpia en format d’espectacle literari anomenat De Curial a LittHeroi, protagonitzat pel 

clown Eusebi Morcillo i dirigit per Valer Gisbert. El podreu veure interactuar amb el públic en 

moments especials els quatre dies de fira. 

El LittHeroi que enguany protagonitza el cartell de Litterarum Móra d’Ebre es presentarà 

transformat en un personatge de carn i ossos, gràcies a la feina del dramaturg Valer Gisbert, 
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que ha creat especialment aquest espectacle de petit format per donar vida a aquest heroi 

que anima a llegir i s’impulsa a través de la literatura catalana.  

Patrimoni escènic: batalla de l’Ebre i castell dels Entença a Litterarum  

Enguany es compleixen 80 anys de la batalla de l’Ebre, un dels episodis més cruents de la 

darrera Guerra Civil espanyola, un aniversari que serà molt present a Litterarum Móra d’Ebre, 

a través de dues propostes artísticament d’arrel ebrenca. Així, la Cia. Valer Gisbert torna a 

recórrer al llibre 115 dies a l’Ebre. El sacrifici de la lleva del Biberó, d’Assumpta Montellà, per 

presentar un espectacle nou de dues parts que parteix de l’espectacle de carrer Vestigis, 

realitzat a Litterarum 2015. La primera part, amb un format teatral d’interior, Vestigis 2.0: 

foradada Corbera, tindrà lloc, com a prèvia de Litterarum dissabte 19 de maig, a les 22 h, a 

l’església del Poble Vell de Corbera d’Ebre, un dels escenaris més castigats per la guerra. La 

segona part, en un format teatral però exterior, Vestigis 2.0: passarel·les sobre l’Ebre, 

s’escenificarà davant del riu Ebre, als molls del passeig fluvial de Móra d’Ebre, dissabte 26 de 

maig, a les 17 h.  

L’altra proposta inspirada en la batalla de l’Ebre és Paraules de guerra a l’Ebre en caiac, una 

lectura dramatitzada amb experiència de navegació fluvial real pel riu Ebre, que amb 

fragments de prosa i poesia d’autors catalans com Artur Bladé, Roc Llop, Vergés, Perucho o 

Rovira i Virgili, explicarà com es va viure la guerra i la batalla de l’Ebre als pobles de l’Ebre 

català.  

El castell dels Entença de Móra d’Ebre serà l’escenari de la tercera obra amb arrel ebrenca 

que portarà el títol de Ramon Muntaner i els Entença, de la Cia. Carlos Garrido de les Illes 

Balears, que han creat una obra amb rerefons històric que com les altres lliga patrimoni 

material i immaterial amb literatura tot posant en valor aquest patrimoni històric i paisatgístic 

de la població. 

Augment d’oferta amb tastos d’espectacles de temàtiques diverses 

Amb l’objectiu que els programadors puguin conèixer, veure i contactar amb artistes, aquest 

2018 s’impulsen fins a 4 taules de tastos d’espectacles. El format de l’activitat són 

presentacions exclusives en format breu (15-20 min) amb les temàtiques de cultura digital, 

cantautors, escriptores i en obres (amb vista al 2019). 

Aquests tastos tenen el 2018 una temàtica especial i nova. La literatura no és cosa del passat 

i les noves tecnologies ajuden a refermar el seu paper en el present i marcar-ne l’ús en el 

futur. Enguany s’ofereix una temàtica que girarà al voltant de la cultura digital i la 

literatura amb quatre tastos d’espectacles literaris que van més enllà de les arts escèniques 

convencionals, i fusionen electrònica, art sonor i visual amb literatura, proposen l’ús de noves 
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tecnologies a l’escenari o d’instruments de nova creació per apropar la literatura a petits i 

grans. 

Els llibres també protagonistes a través de la Fira del Llibre Ebrenc 

Litterarum Móra d’Ebre se celebra en paral·lel a la Fira del Llibre Ebrenc, que enguany 

compleix 15 anys. És l’única fira professional de tota la demarcació de Tarragona 

centrada en el món professional del llibre i la literatura i s’ha convertit en un segon 

Sant Jordi a Móra d’Ebre, la Ribera d’Ebre i les Terres de l’Ebre, dedicat exclusivament als 

autors i les autores de les comarques que estan lligades culturalment a l’Ebre i la seua àrea 

d’influència, així com als llibres que fan referència al territori. Més de 2.000 títols d’autors 

ebrencs o de temàtica ebrenca exposats en una gran carpa convertida en llibreria que 

enguany canvia d’ubicació i s’instal·la a la plaça de Dalt, molt més cèntrica i visible. En 

aquesta llibreria única coordinada per l’Institut Ramon Muntaner i les llibreries de 

referència de la fira, que enguany passen a ser quatre (Bassa de Móra d’Ebre, 

Viladrich de Tortosa, Guaix d’Amposta i El Núvol de Móra la Nova), també es poden 

adquirir obres dels escriptors que han inspirat els espectacles de Litterarum d’enguany amb 

l’objectiu de mostrar un ampli ventall de llibres que cada any complementen perfectament la 

fira d’espectacles literaris. 

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 voltant de la Fira del Llibre 

Ebrenc de Móra d’Ebre s’organitzen tota una sèrie d’activitats paral·leles, entre les quals 

destaca la Jornada del Llibre Ebrenc, que enguany passa de dos a tres dies, presentacions de 

llibres de més de 30 autors o el premi literari per a jóvens de relats curts a Internet 

anomenat Llibresebrencs.org. 

 



Tast Cultura digital
Tast d’espectacles sobre literatura catalana i tecnologia (15-20 min cadascun)
[dj 24/05, 11.30 h, a la seu de nuwa Agència digital]

bÚnkER ELECTRònICA I LITERATURA
CIA. UnVEnTILAdOR
Performance (públic adult) - Catalunya
UnVentilador neix de la mà d’Esther Roca i Gisela Arimany i s’endinsa en la creació audiovisual poètica, la posada en escena a través de performance amb 
poesia i audiovisuals, radiopoesia, gravació poètica sonora i creació de contingut escrit. Búnker és poesia del segle xxi, entrena el pensament creatiu i obre 
camps sonors. Textos de Gisela Arimany.

LITERATURA MàGICA 
MAGIAdIVER
Màgia (tots els públics) - Catalunya
La cultura digital cada vegada pren més espai dins de les nostres societats. Com vincular literatura amb eines digitals? I si a més també ho fem amb màgia? 
 Magiadiver és una companyia que treballa amb màgia i literatura i que, a més, incorpora elements digitals, com a suport. Textos de Joan Brossa.

dHAnG I LITERATURA 
fERRAn ROCA
Música i poesia (tots els públics) - Catalunya
Un espectacle que presenta un nou instrument de música digital dins una acció que combina la poesia i la percussió digital i mostra grans possibilitats de 
fusió. Textos de Valer Gisbert.

Un MÓn dE POEsIA  
TICs MEdIàTICs - ERnEsT CAUHé 
Aplicació educativa (públic familiar) - Catalunya
Projecte educatiu transmèdia basat en l’obra poètica de Joana Raspall, probablement l’autora més llegida i estimada a les escoles de Catalunya. Consta de 
diverses iniciatives complementàries en plataformes en línia i fora de línia amb un entorn gràfic espectacular: xarxes socials, 2 app per a mòbils amb més 
de 30.000 usuaris, tallers escolars, i ara enceta nova fase amb la creació d’un espectacle escènic per a públic familiar i una websèrie d’animació.

3



Tast Cantautors
Tast d’espectacles que vinculen la música amb lletres literàriament potents (15-20 min cadascun)
[dj 24/05, 16.30 h, al castell dels Entença]

ELs POEMEs qUE HE MUsICAT
GUIEM sOLdEVILA 
Música (públic adult) - Illes balears
Un espectacle únic en què el músic menorquí ens regala un recorregut personal per la seva vessant més poètica; més enllà d’etiquetes, canta, arranja i 
produeix cançons en què la música s’expandeix des del pop fins al clàssic, del folk a l’electrònica o del rock a la sensibilitat acústica. Textos de Ponç Pons, 
Sònia Moll, Salvador Espriu, Màrius Torres, Joan Salvat-Papasseit o Ausiàs March, entre altres.

30 AnYs dE CAnçOns
TOnI sUbIRAnA 
Música (públic adult) - Catalunya
Subirana repassa trenta anys de la seva carrera artística i ens presenta una selecció de cançons pròpies i de poemes musicats d’autors clàssics com Josep M. 
de Sagarra però també d’altres contemporanis com Narcís Comadira. Un repertorien què la poesia arriba a ritme d’havanera, de vals, de rumba, de samba…

dEsPRés dELs EsbARzERs 
MERITxELL GEné
Música (públic adult) - Catalunya
Gené és una de les cantautores més conegudes dels Països Catalans i, després d’haver musicat i recitat poetes com Joan Vinyoli, Maria Mercè Marçal, Mà-
rius Torres o Jacint Verdaguer, publica el seu primer llibre de poemes, Després dels esbarzers. El seu projecte actual és musicar-lo.

ARbREs, MARs En COnCERT  
IVETTE nAdAL  
Música (públic adult) - Catalunya
Nadal canta i recita amb una veu personal, contundent i profunda, que es mou per uns territoris expressius i una formalitat una mica llunyans dels cànons 
habituals de la cançó d’autor del nostre país. Actualment ens presenta de la mà de Caïm Riba uns nous arranjaments amb un so cosmopolità, tot fent una 
revisió dels seus quatre discs, que integren la poesia (Camí privat, 2009) i les lletres de les cançons.
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PARAULEs qUE TEnEn MàGIA

ROsA fITé
TITELLEs

LITERATURA dE JOAnA RAsPALL I ALTREs

Aquest espectacle és una mostra de l’obra literària d’autors catalans contemporanis. És 
una introducció al món màgic de les paraules, al fet de jugar-hi, tal com fan els poetes, els 
quals, com qui no vol la cosa, ens aproximen a la seva obra. La màgia és l’excusa per fer 
arribar a l’espectador tot el que l’escriptor vol reflectir en la seva poesia o el seu relat, a 
través d’un espectacle molt visual i d’una plasticitat dolça, vistosa, simpàtica i molt diver-
tida, amb contes farcits de petits rodolins, jocs de paraules, endevinalles, cançons… Amb 
tot això, l’espectacle resulta molt enriquidor i amè. Amb textos de Joana Raspall, Mercè 
Rodoreda, Josep Carner, Pere Quart i Miquel Martí Pol.

El joc màgic de la paraula literària

CATALUnYA

45’

PÚbLIC fAMILIAR  
(+ 4 anys)

dj 24/05, 18.00 h 

biblioteca Comarcal

LA MIRAdA VIOLETA

AInA TORREs I MERITxELL GEné
MÚsICA

LITERATURA dE MARIA MERCÈ MARçAL I MOnTsERRAT ROIG

Espectacle poeticomusical en què es retraten dues escriptores fonamentals de la litera-
tura catalana: Maria Mercè Marçal i Montserrat Roig. Qui eren? Per què van escriure? 
Com les va condicionar el fet de ser dones? Poemes, cançons i reflexions molt vigents 
que ens fan submergir en el món de les dues escriptores. Un homenatge a les dones de 
mirada violeta.

La força de la rebel·lia femenina

CATALUnYA

60’

PÚbLIC AdULT

dj 24/05, 19.00 h 

Carpa fira • plaça de dalt
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nICTàLGIA En EL CEL ELÈCTRIC

bORJA PEnALbA, MIREIA VIVEs I dAVId CAÑO
MÚsICA

LITERATURA dE JOAnJO GARCIA I ALTREs

Nictàlgia en el cel elèctric és una trobada de projectes i una voluntat de fer camí plegats. El 
treball Línies en el cel elèctric de Mireia Vives i Borja Penalba s’ajunta amb Nictàlgia de Da-
vid Caño per donar lloc a una proposta nova. Han volgut transmetre en un mateix treball 
mirades i perspectives diferents nuant-se sense miraments, sense prejudicis, fugint d’eti-
quetes, abrigallant cada text i melodia amb estima i cura. Un viatge sensorial, emotiu, 
visceral, amarg, extrem i lluminós en una «nit» elèctrica. Amb textos de Joanjo Garcia, 
Roc Casagran, Maria Mercè Marçal, Joan Salvat Papasseit, Vicent Andrés Estellés, Josep 
Palau i Fabre, David Caño i altres.

Una experiència elèctrica per a tots els sentits

PAÍs VALEnCIà

50’

PÚbLIC AdULT

dj 24/05, 21.30 h 

Carpa fira • plaça de dalt

EL VIATGE dEL PEIx PEIxET

LA bERTA dEL PObLET
TITELLEs

LITERATURA dE RICARd bOnMATÍ I ALTREs

Acompanyarem el Peixet en el seu viatge per retrobar el camí de casa, i descobrirem un 
munt de personatges que ens regalaran versos, endevinalles i potser un sonall que no 
calla! Un conte experiència amb poemes de Ricard Bonmatí, Lola Casas, Enric Casasses, 
Miquel Desclot, Glòria Falcon i Joana Raspall.

Un viatge poètic amb bona companyia

CATALUnYA

30’

PÚbLIC fAMILIAR  
(0-3 anys)

dv 25/05, 10.30 h 

biblioteca Comarcal
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dE CURIAL A LITTHEROI

CIA. VALER GIsbERT
TEATRE

bAsAT En CURIAL E GÜELfA I ALTREs

El cavaller protagonista de Curial e Güelfa, una novel·la de cavalleries escrita en català a 
la meitat del segle xv i d’autor anònim, surt del llibre a la recerca del seu creador. Això 
el porta a la nostra època i el fa transformar en LittHeroi. La lectura ens impulsa, ens fa 
enlairar a nous mons i convertir-nos en éssers infinitament millors. El nostre LittHeroi 
ens presenta una aventura que té les arrels en la literatura catalana medieval i que viatja 
fins als referents del còmic d’una manera divertida i sorprenent, amb una gran interacció 
amb el públic. Vols ser bruixa o arquer, LittHeroïna o LittHeroi? 

Herois de la lectura

On EsTAn ELs MOnsTREs?

dIsPARATARIO
TITELLEs I MàGIA

LITERATURA dE fRAnCEsC GIsbERT I dAnI MIqUEL

Abans, a Maria li feia por la foscor… i els trons i la profe de valencià… fins i tot, els 
monstres! Un dia, va conèixer el món dels espantacriatures i se n’ha fet amiga. La Maria 
ha d’endinsar-se en el món de la por, la tristesa i la ràbia per tal de vèncer la bruixa roïna i 
trobar els monstres perduts. El Butoni, la Bubota i el Banyeta necessiten de la seua ajuda!
Us convidem a gaudir d’un viatge ple d’aventures i màgia, amb la participació del públic.
Un espectacle amb contes, titelles, màgia i animació, a partir del conte La Maria no té por 
de Francesc Gisbert i Dani Miquel.

Un món de monstres que conten contes

PAÍs VALEnCIà

50’

PÚbLIC fAMILIAR  
(+ 6 anys)

dv 25/05, 11.00 h 

Carpa fira • plaça de dalt
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CATALUnYA

TOTs ELs PÚbLICs

REPREsEnTACIOns  
dIVERsEs

Carpa fira • plaça de dalt  
i altres espais  



Tast Escriptores
Tast d’espectacles que ressalten l’obra de les escriptores (15-20 min cadascun)
[dv 25/05, 12.00 h, a l’Auditori de l’Escola de Música i dansa]

EnTRE VIATGEs I fLORs
A LEs GOLfEs 
dansa (públic adult) - Catalunya
Un espectacle que suma dansa i text partint de l’obra Viatges i flors de Mercè Rodoreda. Les imatges que els textos evoquen es llegeixen com un torrent 
d’aigua. La peça cerca connexions entre aquestes imatges i la inherent ambigüitat significativa de la dansa amb la intenció de crear un univers poètic parti-
cular, entre la literalitat i l’abstracció, que respecti el color melancòlic que es desprèn dels textos seleccionats, tenyits de tristesa per l’absurd de la guerra. 

ILLA dELs LLIRIs VERMELLs
LA dAnEsA 
Teatre (públic adult) - Catalunya
Un espectacle teatral de creació entorn de la creació poètica de Mercè Rodoreda. En aquest joc, un actor cantant i una actriu interpreten la poesia de Rodo-
reda i es posen en la pell de Mercè Rodoreda i Josep Carner, el qual va ser el seu mentor en aquesta seva nova faceta literària. Els dos intèrprets, a més, es 
capbussen ells mateixos en l’aprenentatge apassionant de l’art d’escriure versos. I, finalment, amb la correspondència entre els poetes com a fil conductor, 
prenen distància dels personatges en un joc metateatral que fa sorgir connexions inesperades.

PUnTs dE LLIbRE 
MOnTsE CAsTELLà
Música (públic adult) - Catalunya
Punts de llibre és el darrer treball discogràfic de Montse Castellà amb un total de dos CD. En el segon, Castellà ha posat música a textos d’alguns poetes i a 
escriptores com ara Zoraida Burgos, Rosa Fabregat o Rosa Regàs, entre altres. Es tracta del disc més eclèctic i original de la cantautora tortosina, un disc 
lluminós, humanista, ple de vitalitat, compromís i amb dosis de poesia i filosofia. 
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PARAULEs dE GUERRA A L’EbRE En CAIAC

TERRA EnLLà - En bLAU
ExPERIÈnCIA

LITERATURA d’ARTUR bLAdé, GERARd VERGés I ALTREs

Espectacle per transmetre a través de fragments de prosa i poesia d’autors catalans el 
tràgic esdevenir de la Guerra Civil i les diverses emocions que es van experimentar en 
aquests anys, especialment durant la batalla de l’Ebre. El principi i la fi de l’itinerari es 
realitza a peu, a la façana fluvial de Móra d’Ebre, i la part central en caiac pel riu Ebre. 
Amb textos de Bladé i Desumvila, Vergés, Roc Llop, Perucho i Rovira i Virgili. Realitzat 
per Terra Enllà, empresa especialitzada en turisme de memòria amb seu a les Terres de 
l’Ebre, i EnBlau, empresa especialitzada en turisme actiu al riu Ebre amb seu a Móra 
d’Ebre.

Navegant per la memòria de la batalla de l’Ebre

CATALUnYA

60’

PÚbLIC AdULT

dv 25/05, 17.00 h

ds 26/05, 12.30 h 

Molls davant riu Ebre

36+1

InÚTILs MOTs
TEATRE

LITERATURA dE RICARd CREUs

L’espectacle és una teatralització que neix de la tria a partir del llibre 36 poemes a partir 
del 36 de Ricard Creus. És una proposta propera perquè connecta emocionalment amb 
un període ple de renúncies que encara avui ressona amb insistència. A 36+1, un indi-
vidu qualsevol ens parla des de l’experiència de la vida diària, i no únicament des dels 
esdeveniments polítics i militars. Si primer el relat és quotidià i marcadament emocional, 
a mesura que avancem en els anys, per força, el discurs es va fent més polític i filosòfic. 
L’1 del títol fa referència a tot el que va esdevenir després del trenta-sis, i a un fragment 
d’un altre poema d’Ovidi Montllor, inclòs com a referent teatral i en clar homenatge, que 
encaixa de ple en l’univers de Ricard Creus.

La constatació vital després de la guerra

CATALUnYA

50’

PÚbLIC AdULT

dv 25/05, 13.30 h 

La Llanterna Teatre
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AIGUA TEnYIdA

JOMA
IL•LUsTRACIÓ I MÚsICA

LITERATURA dE PERE qUART, COLOMA LLEAL I ALTREs

Espectacle que combina una selecció de poesia al voltant de l’exili i els desplaçaments 
forçats, el dibuix i la música en directe, en un diàleg que t’interpel·la com a espectador i en 
què inclou els retrats que fa en directe de les persones del públic. Tot plegat, esdevindrà 
una conversa a tres bandes des de tres llocs diferents d’interpretació del món: la poesia, la 
música i la il·lustració. Un relat poètic il·lustrat, narrat i musicat. Basat en textos de Pere 
Quart, Joana Raspall, Coloma Lleal i Pius Alibek, entre altres.

Artista transdisciplinari convidat 
Litterarum 2018

CATALUnYA

45’

PÚbLIC AdULT

dv 25/05, 20.00 h 

Carpa fira • plaça de dalt

POMPEU fAbRA, JUGAdA MEsTRA!

òsCAR InTEnTE
TEATRE

LITERATURA dE JOsEP PLA I ALTREs

Un home vestit de tennista de primers de segle xx, tot establint una complicitat, des de 
l’humor, permet començar a parlar de l’afició de Fabra per l’esport, i de com, tant en el joc 
com en la llengua, és necessari ordenar-se, dotar-se d’unes normes. Amb aquesta idea de 
joc s’anirà introduint la figura del Mestre com a l’àrbitre que ens ha permès jugar en cata-
là seguint tots plegats les mateixes regles. Això és Fabra; un àrbitre, el geni ordenador de 
la llengua. Els testimonis i les opinions de personalitats com Josep Pla, Salvador Espriu, 
Carles Riba, Joan Coromines, Joan Fuster o Pere Quart ajudaran a fer entendre la seva 
enorme dimensió; la singular, discreta i colossal figura de Fabra, un home que malgrat 
assolir un èxit rotund no va poder gaudir-ne perquè va tenir la dissort d’enfrontar-se, 
com tants altres, a la fredor de l’exili. Però amb la feina feta.

Mestre Fabra vist pels escriptors

CATALUnYA

30’

PÚbLIC AdULT

dv 25/05, 18.30 h 

Plaça de l’Estrella
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RERE L’EsqUERdA

sònIA MOLL I ALEssIO AREnA
MÚsICA

LITERATURA dE sònIA MOLL

Escoltar la vida que ens parla darrere les façanes de cases deshabitades. Respirar les es-
querdes, habitar-se i deshabitar-se. Un espectacle musical i literari amb la veu d’Alessio 
Arena i la poesia de Sònia Moll en diàleg amb el llenguatge visual.

Residència artística Litterarum 2018

CATALUnYA-ITàLIA

45’

PÚbLIC AdULT

dv 25/05, 23.45 h 

Llibreria bassa

ROGER MAs En COnCERT

ROGER MAs
MÚsICA

LITERATURA dE JOAn MARAGALL, MIqUEL MARTÍ I POL I ALTREs

Roger Mas ens oferirà un recull de cançons de la seva discografia que inclouen algunes 
de les més emblemàtiques, així com obra musicada d’altres poetes en una proposta de 
concert en format trio. Un concert representatiu del seu univers creatiu i que s’inspira en 
les músiques modernes, la tradició pròpia i les diverses músiques ancestrals del món, amb 
lletres que mesclen la llengua del carrer, la literària i els parlars que es perden.

La millor veu masculina de Catalunya

CATALUnYA

50’

PÚbLIC AdULT

dv 25/05, 22.30 h 

La Llanterna Teatre
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AGAfA EL RAsPALL

GRUP MACEdònIA (CIA. PIssARRA)
TEATRE

LITERATURA dE JOAnA RAsPALL

La Clara, la Bruna i l’Àlex són tres noies de Vilafranca del Penedès. Fins ara eren sim-
plement companyes de classe, no es coneixien gaire, però els ha tocat fer un treball juntes 
sobre el canvi climàtic i és per aquest motiu que han quedat a la biblioteca Torres i Bages 
de la ciutat. Allà, remenant llibres i cercant informació, es trobaran una nota misteriosa. 
Tot i els esforços per no desviar l’atenció del treball la seva curiositat les porta a inves-
tigar l’origen d’aquell paperet misteriós per acabar descobrint un episodi de la vida de 
l’escriptora Joana Raspall. I no només això… també la importància de preservar i cuidar 
la cultura del país.

Un musical amb poemes de Joana Raspall

CATALUnYA

50’

PÚbLIC fAMILIAR  
(+ 6 anys)

ds 26/05, 12.00 h 

La Llanterna Teatre

CREsqUEs, PIRATEs IL•LIMITATs: MAI s’ARRIbA A L’HORITzÓ

JOMA
IL•LUsTRACIÓ I MÚsICA

LITERATURA dEL PIRATA CREsqUEs (CAVALL fORT)

Un espectacle d’il·lustració i música en directe basat en els personatges que es publiquen 
ininterrompudament des de fa més de trenta anys a la revista Cavall Fort. Joma, l’autor 
del còmic, dibuixa i narra acompanyat per la música en directe, tot recreant algunes de les 
imatges poètiques de l’univers del pirata Cresques amb la lluna plena i les seves faldilles 
de llum i les sirenes i el seu circ submergit com a protagonistes principals.

Artista transdisciplinari convidat 
Litterarum 2018

CATALUnYA

40’

PÚbLIC fAMILIAR  
(+ 5 anys)

ds 26/05, 11.00 h 

biblioteca Comarcal
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ERòTIC GIUsT

GRUP ERòTIC GIUsT
MÚsICA

LITERATURA dE JOAn LLUÍs LLUÍs, JOsEP PIERA I ALTREs

Eròtic Giust és un espectacle musicat que engloba arts escèniques, poesia i prosa. S’ins-
pira en la producció que va presentar el grup Marcel Casellas Sextet Folk, i aquesta 
nova proposta parteix de l’esquelet de les idees, lletres i algunes músiques. La música de 
l’espectacle es basa completament en l’experimentació sobre el giusto-sil·làbic, una alter-
nança de valors rítmics (curt i llarg) generada únicament per les característiques formals 
del text (versos heptasíl·labs) i que crea compassos d’amalgama d’allò més inusuals que 
acompanyen de manera precisa la prosòdia natural del text. Els nous arranjaments i la 
nova instrumentació de les peces fan que l’espectacle esdevingui una nova proposta que 
connecta amb la sonoritat de les músiques de la Mediterrània i el folklore català. 

L’eròtica que ressona a la Mediterrània

CATALUnYA

50’

PÚbLIC AdULT

ds 26/05, 13.30 h 

Carpa fira • plaça de dalt

AIGUA TEnYIdA

JOMA
IL•LUsTRACIÓ I MÚsICA

LITERATURA dE PERE qUART, COLOMA LLEAL I ALTREs

Espectacle que combina una selecció de poesia al voltant de l’exili i els desplaçaments 
forçats amb la projecció de breus clips d’animació de Joma, el dibuix i la música en directe, 
en un diàleg que t’interpel·la com a espectador i en què inclou els retrats que fa en directe 
de les persones del públic. Tot plegat, esdevindrà una conversa a tres bandes des de tres 
llocs diferents d’interpretació del món: la poesia, la música i la il·lustració. Un relat poètic 
il·lustrat, narrat i musicat. Basat en textos de Pere Quart, Joana Raspall, Coloma Lleal i 
Pius Alibek, entre altres.

Artista transdisciplinari convidat 
Litterarum 2018

CATALUnYA

45’

PÚbLIC AdULT

ds 26/05, 12.30 h 

Casa noble Montagut
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LA fORçA dEL VEnT

CIA. MAGdA bORRULL
dAnsA

LITERATURA dE MARTA MAGRIÑàA

Moguts per la força del vent, que tot ho empeny, es creen espirals en què les relacions 
entre personatges s’encreuen i donen lloc a dinàmiques d’amor-d’odi, d’amor-pecat, de 
complicitat… en una societat (d’un temps passat o present), on tot és jutjat i la por del 
què diran és una constant en el dia a dia dels seus habitants. Una societat reprimida i 
encotillada en una aparent normalitat en la qual la clau per sortir-se’n és fugir o canviar. 

La força en la recerca de la llibertat

CATALUnYA

45’

PÚbLIC AdULT

ds 26/05, 18.30 h 

sala de la democràcia

VEsTIGIs 2.0: 2A PART (PAssAREL•LEs sObRE L’EbRE)

CIA. VALER GIsbERT
TEATRE

LITERATURA d’AssUMPTA MOnTELLà

L’Aurora va fins a la vora del riu, a Móra d’Ebre, al lloc on durant l’ofensiva hi havia pas-
sarel·les movedisses i on avui dia es fa un homenatge a les víctimes dels mals dies. I allí, 
envoltada pel verd de la ribera, acompanyada per la Llibertat i els testimonis dels super-
vivents, els records revifen… i amb ells també ho fan els vestigis de carn i os. Atrezzo i 
vestuari: Associació lo Riu de la Fatarella. L’espectacle també conté testimonis, poemes 
i cançons recollits o creats expressament per a l’ocasió. Vestigis 2.0 també es representa 
a Corbera d’Ebre en una primera part (ds 19/05, a l’església de Sant Pere del Poble Vell, 
22 h), gràcies a una coproducció de l’Associació del Poble Vell de Corbera i Litterarum 
Móra d’Ebre.

Testimonis al cor de la batalla de l’Ebre

CATALUnYA

70’

PÚbLIC AdULT

ds 26/05, 17.00 h 

Molls davant riu Ebre

14



EL nUs LA fLOR

MARIA MAURI, EnRIC CAsAssEs I dAnIEL ARIÑO
MÚsICA

LITERATURA d’EnRIC CAsAssEs

L’espectacle és, a la vegada, un recull de poemes inèdits d’Enric Casasses i un cicle ori-
ginal de 43 peces musicals entorn d’aquest recull. El jove pianista i compositor Daniel 
Ariño pren una selecció del poemari i els musica de dues maneres diferents: l’una per a 
veu parlada i piano, i l’altra per a veu cantada i piano. La combinació alternada de les dues 
configura aquest cicle que s’encadena de manera orgànica i diàfana. El nus la flor és així 
una aposta per crear un gran cicle de cançó i recitat en català en el qual s’integri una mi-
ríada de tendències estètiques: des de l’impressionisme, el modernisme i l’espectralisme 
fins al jazz, el flamenco o el cabaret. La poesia de l’Enric, juganera i calidoscòpica, rica de 
formes i estils, portava ja la música a dintre. El cicle, ambientat majoritàriament a Barce-
lona, transita entre un to íntim, reflexiu, humorístic i passional.

El Casasses inèdit i calidoscòpic

CATALUnYA

50’

PÚbLIC AdULT

ds 26/05, 20.00 h 

Carpa fira • plaça de dalt

RAMOn MUnTAnER I ELs EnTEnçA

CARLOs GARRIdO EsCÈnIC
TEATRE

LITERATURA dE RAMOn MUnTAnER

Narració sobre l’expedició a Grècia i Anatòlia de la Companyia Catalana d’Orient, segons 
la Crònica de Ramon Muntaner. Un episodi singular de la història catalana. Èpica, política 
i aventura amb l’actor Josep Mercadal, la música de Mariona Forteza i la conducció de 
Carlos Garrido. Una producció de Cultural-Ment. 

L’aventura dels Entença segons la gran Crònica

ILLEs bALEARs

50’

PÚbLIC AdULT

ds 26/05, 22.00 h

ds 26/05, 23.15 h  

Castell dels Entença
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VEREMA dELs sEnTITs

TOMàs dE LOs sAnTOs
MÚsICA

LITERATURA dE VICEnT AndRés EsTELLés I ALTREs

L’espectacle és una barreja de dramatització de poemes, cançó i vins. És una ruta poetico-
musical en la qual Ivan Brull posa la rapsòdia i Tomàs de los Santos la música als poemes 
seleccionats. Hi destaquen molts moments en què les veus interaccionen i es produeix 
una fusió molt emocionant. S’acompanyen les cançons per una guitarra i un charango 
(Tomàs), un violí i un llaüt (Isabel Làuzara), les flautes travessera i dolça (Mireia Soriano) 
i un artesà del vi. 

Lletres i vi que desperten els sentits

PAÍs VALEnCIà

50’

PÚbLIC AdULT

dg 27/05, 13.00 h 

Carpa fira • plaça de dalt

TAn PETITA I JA sAPs

CLARART
MÚsICA

LITERATURA dE MARIA MERCÈ MARçAL

Espectacle de poesia que recull versos molt propers, valents i bonics, de Maria Mercè 
Marçal. L’autora hi parla de jocs, de bruixes, de dones i de llunes, i ho converteix tot 
plegat en un cant il·luminat a la vida en què es fonen cançó i il·lusió. La tria de poemes 
del recull Tan petita i ja saps… és de Jaume Subirana. Els poemes es presenten de maneres 
diverses: alguns musicats (amb música i veu en directe) i d’altres recitats, amb suports 
escènics diferents, tot configurant un espectacle eclèctic, divers i amè. 

Un món de dones i bruixes bones i valentes

CATALUnYA

45’

PÚbLIC fAMILIAR  
(+ 5 anys)

dg 27/05, 11.00 h 

Carpa fira • plaça de dalt
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1. Carpa Fira Llibre Ebrenc · plaça de Dalt · punt de rebuda
2. Plaça de l’Estrella

3. Placeta sendera del Castell  
4. Castell dels Entença

5. Seu de Nuwa Agència Digital
6. Zona de descans (La Llanterna Teatre)

7. Sala de la Democràcia
8. Molls davant riu Ebre
9. Xiringuito del Passeig

10. Allotjament Casa del Castell
11. Casa noble Montagut
12. Biblioteca Comarcal

13. Auditori Escola de Música i Dansa
14. La Llanterna Teatre

15. Llibreria Bassa

- Mapa espais 2018 -
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INFORMACIÓ PRÀCTICA PER A MITJANS 

HORARIS 

La inauguració oficial de l’11a edició de Litterarum Móra d’Ebre i la 15a edició de la Fira del 

Llibre Ebrenc serà dijous 24 de maig a les 20 h a la plaça de Dalt de Móra d’Ebre i anirà a 

càrrec del Sr. Carles Duarte, poeta i lingüista, president del Consell Nacional de la Cultura i de 

les Arts.  

Els horaris dels espectacles de Litterarum es reparteixen entre dijous matí i tarda, divendres 

matí i tarda, dissabte matí i tarda i diumenge matí. Tots els horaris es poden consultar a 

www.litterarum.cat. 

ESPAIS 

La Llanterna Teatre · Escola de Música i Dansa · Casa noble Montagut · Carpa Fira · plaça de 

Dalt · Biblioteca Comarcal · Castell dels Entença · Seu Nuwa Agència Digital · Poble Vell de 

Corbera d’Ebre (Terra Alta) · Molls davant riu Ebre a Móra d’Ebre · Plaça de l’Estrella · Sala de 

la Democràcia · Llibreria Bassa, entre altres. 

LOCALITZACIÓ 

Punt d’acreditació i informació - Plaça de Dalt, 1 · Carpa Litterarum INFORMACIÓ 

ENLLAÇOS 

Fotografies en alta resolució:	https://bit.ly/2rwWemb	

www.litterarum.cat · www.facebook.com/firalitterarum · www.twitter.com/firalitterarum 

www.instagram.com/firalitterarum #Litterarum2018 · #LittHeroi 

CONTACTES SUPORT A MITJANS 

Comunicació, premsa i relacions amb els mitjans d’àmbit nacional 

Yolanda Jiménez · 609 616 201 · comunicacio@litterarum.cat 

Comunicació, premsa i relació amb els mitjans província de Tarragona  

Roser Royo · 686 676 421 · premsa@litterarum.cat 

Xarxes socials 

Jaume Boldú · Millennials.cat 
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Curació de continguts 

Núria Grau · Caduf Cultura 

DIRECCIÓ, SUPORT A PROGRAMADORS I ARTISTES 

Direcció 

Albert Pujol · 659 844 382 · info@litterarum.cat 

Gestió programadors  

Taleia Cultura · Jana i Elisenda · 933 196 069 programadors@litterarum.cat 

Gestió artistes  

Taleia Cultura · Jana i Elisenda · 933 196 069 companyies@litterarum.cat 

 

 

 


