
 

 

Dossier de premsa 

Litterarum digital 2020 

 L’any de l’aposta per la cultura digital en directe per 

arribar a tothom 

 Josep Carner i Joan Perucho al centre 

 

• La 13a edició de Litterarum Móra d’Ebre se celebrarà del 28 al 31 de maig, sota el nom Litterarum 

digital 2020, en directe a través de Watchity, una plataforma catalana professional de reproducció en 

línia.  

• La fira continuarà incloent com a activitats destacades la Fira del llibre ebrenc i Litterarum petits 

i respectarà l’essència de la programació de les últimes edicions que la va portar a ser Premi Nacional de 

Cultura 2019. 

• S’hi han programat cinc taules de debat, tres sessions amb recomanacions de llibres i deu tastos 

d’espectacles a partir de textos literaris. 

• Enguany en seran protagonistes el poeta Josep Carner i l’escriptor Joan Perucho, dos autors dels quals se 

celebra el cinquantè aniversari de la mort i el centenari del naixement, respectivament. 

 

La situació actual d’excepcionalitat derivada de la COVID-19 ha fet que Litterarum Móra d’Ebre aposti, aquest 

any, per una versió digital amb el nom Litterarum digital 2020. La fira se celebrarà igualment en les dates 

previstes, del 28 al 31 de maig, i adaptarà tot el programa d’actes habitual a aquest nou escenari digital. Aquesta 

transició digital significa la implementació d’un format que l’organització ja havia valorat d’incorporar en edicions 

anteriors com a complement del programa presencial. Amb aquesta proposta, Litterarum Móra d’Ebre vol 

refermar-se com a espai de referència i descoberta dels espectacles literaris en llengua catalana dins del domini 

lingüístic del català.  

 



 

 

Litterarum digital 2020, com ja s’havia fet en edicions anteriors, inclourà activitats i espectacles d’accés lliure i d’altres 

destinats exclusivament a programadors. El públic podrà gaudir tant d’espectacles adreçats a adults com d’una programació 

familiar, reforçada amb l’activitat Litterarum petits. A més, la nova edició digital de la fira impulsarà la interacció entre 

el públic i els artistes participants. En aquest sentit, per tal d’afavorir l’èxit de la relació professional entre agents del sector, 

es facilitarà al final de cada tast que artistes i programadors interactuïn per aconseguir més detalls dels espectacles o per 

analitzar-ne les possibilitats de la contractació. 

 

Pel que fa a la Fira del llibre ebrenc, es continuarà realitzant per 17è any consecutiu, però integrada com una activitat 

més dins del Litterarum digital 2020. Oferirà recomanacions de llibres d’autors del territori ebrenc i debats al voltant 

del món del llibre i la literatura de les Terres de l’Ebre, principalment, que s’articularan a través de converses entre 

responsables de llibreries i biblioteques del territori, així com amb altres tipus d’artistes.  

 

TASTOS D’ESPECTACLES EN DIRECTE 

Enguany, el format digital del certamen firal no està pensat per oferir espectacles integrals, sinó tastos d’uns 30 minuts, 

com per exemple Memorial de Setmana Santa, de Toni Gomila (Illes Balears) a partir de textos de Blai Bonet (dissabte 

30 a les 20 h); Poemes de maternitat, de Marta Elka i Toni Pastor (Illes Balears) a partir de textos de Carme Riera 

(dissabte 30 a les 22 h), o Musicant el Rector de Vallfogona, de Pili Cugat i Carlos Lupprian (Catalunya) a partir de 

textos de Francesc Vicent Garcia (diumenge 31 a les 12 h). En acabar cada actuació, els programadors podran fer preguntes 

sobre l’espectacle i la seva literatura que seran recollides per un/a moderador/a perquè l’artista les respongui. El mateix 

format s’aplicarà a la programació infantil que sota el paraigua de Litterarum petits permetrà gaudir de tastos 

d’espectacles com Una estrella que no ha vist mai ningú abans, de Jordina Biosca a partir de textos de Pep Coll i 

Joan Amades (dissabte 30 a les 22 h), entre d’altres propostes per a edats d’entre 3 i 12 anys. 

 

UNA MIRADA INTERNACIONAL JOVE SOBRE LA NOSTRA LITERATURA 

La primera de les activitats del Litterarum digital (dijous a les 11 h), dins de les activitats de la Fira del llibre, vol 

posar èmfasi en les experiències de diversos estudiants de català d’universitats europees, que ja van participar en 

l’edició 2019 de la fira presencialment, perquè en parlin amb estudiants catalans. Joves de Polònia, Hongria, Croàcia, 

Sèrbia i Catalunya i estudiants i representants d’institucions culturals catalanes conversaran en directe per abordar la 

presència del català més enllà dels límits administratius del nostre país (45 min - Adult - Obert - En directe a 

www.litterarum.cat). Aquesta activitat té el suport de l’Institut Ramon Muntaner · Fundació de Centres d’Estudis de 

Parla Catalana i l’Institut Ramon Llull · Departament de Cultura. 

 



 

 

ELS ANYS JOSEP CARNER I JOAN PERUCHO 

Enguany hi tindran un protagonisme especial el poeta Josep Carner i l’escriptor Joan Perucho, dos autors dels 

quals enguany se celebra el cinquantè aniversari de la mort i el centenari del naixement, respectivament. Un 

protagonisme que es podrà constatar el mateix dia de la inauguració de la fira, en què intervindran el Sr. Quim Nin, 

alcalde d’Albinyana, població d’estiueig de Joan Perucho, el Sr. Oriol Ponsatí-Murlà, director de la Institució de 

les Lletres Catalanes, impulsora dels Anys Joan Perucho i Josep Carner, i el Sr. Joan Piñol, alcalde de Móra 

d’Ebre, municipi on se celebra la fira i en el qual Perucho també va passar part de la seva vida. 

 

Els espectacles sobre aquestes commemoracions seran els següents: el mateix dijous 28 de maig (16.30 h) s’ha 

programat l’espectacle El mèdium, de Josep Pedrals, a partir de textos de Joan Perucho (45 min - Adults - En directe 

- Accés exclusiu programadors i artistes acreditats); diumenge 31 (11 h), dins Litterarum petits, s’oferirà un tast de 

l’espectacle Botànica oculta, d’Arnau Colom, també inspirat en textos de Perucho (45 min - Familiar - Obert - En 

directe a www.litterarum.cat); divendres 29 (12 h) serà el moment d’homenatjar Josep Carner amb l’espectacle 

familiar Bestiari, de la mà de Gemma Abrié i Manu Sabaté, a partir de textos del poeta (45 min - Familiar - En 

directe a www.litterarum.cat- Accés exclusiu programadors); el divendres 29 de maig (20 h) l’espectacle Lectura i 

comentari de fragments del «Nabí», de Víctor Obiols, tractarà també sobre textos de Carner. 

 

La resta d’escriptors en què es basaran els espectacles són: Carles Duarte, Pep Coll, Joan Amades, Rafa 

Gomar, Mercè Climent, Gràcia Jiménez, Blai Bonet, Carme Riera i Francesc Vicent Garcia (Rector de 

Vallfogona). 

 

  



 

 

DADES CLAU DE LITTERARUM MÓRA D’EBRE 2020 

1. 10 espectacles literaris, de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears. 

2. 2 tastos d’espectacles exclusius per a públic professional. 

3. 3 tastos d’espectacles per a escolars i públic familiar. 

4. 5 taules rodones i debats. 

5. 3 sessions amb recomanacions de llibres. 

6. 11 escriptors en els espectacles literaris 

 

La 13a edició de Litterarum Móra d’Ebre està organitzada per l’Ajuntament de Móra d’Ebre i la Institució de les 

Lletres Catalanes com a principals impulsores, però també hi organitzen activitats, com la Fira del llibre ebrenc, 

l’Institut Ramon Muntaner, el Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre i el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre. Hi 

col·laboren la Diputació de Tarragona i l’Institut Ramon Llull. El patrocinador principal és SOREA. 

 

INFORMACIÓ PRÀCTICA PER A MITJANS i PROGRAMADORS 

Litterarum és una fira que també s’adreça a professionals de la gestió i programació d’espais escènics, festivals, espais 

culturals, museus, regidors de cultura i festes, així com a tècnics i membres de comissions de festes i activitats 

culturals. La digitalització implicarà un canvi de formats. Així, està prevista la retransmissió dels actes en línia a 

través de l’aplicació de l’empresa catalana Watchity. Els programadors i els mitjans podran accedir-hi a través de la 

web oficial www.litterarum.cat, on hauran d’emplenar un petit formulari de registre. Aquesta setmana s’ha obert el 

termini per demanar les acreditacions perquè els mitjans gaudeixin dels espectacles tancats per a programadors. 

Només cal que facin un correu electrònic a comunicacio@litterarum.cat i se’ls enviaran les invitacions per correu 

electrònic. 

 

Tots els horaris d’espectacles i activitats paral·leles es poden consultar en el programa de mà que es podrà descarregar 

al web de Litterarum Móra d’Ebre el dimarts 19 de maig. 

 

  



 

 

ENLLAÇOS, XARXES SOCIALS 

Fotografies i més informació a comunicacio@litterarum.cat | www.litterarum.cat  

www.facebook.com/firalitterarum | www.twitter.com/firalitterarum | www.instagram.com/firalitterarum 

#LitterarumDigital 2020   

 

SUPORT A MITJANS 

Comunicació, premsa: Oriol Gracià · 686 676 421 · comunicacio@litterarum.cat  

Fotografia i xarxes socials: Jaume Boldú · 636 716 410 · jaume@sommillennials.cat 

 

SUPORT A PROGRAMADORS 

Elisenda Figueras · programadors@litterarum.cat 
 

SUPORT A ARTISTES 

Clara Saperas · companyies@litterarum.cat 
 

DIRECCIÓ 

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

 


