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Destacats 2018 
 

1. Quinze anys ja!… de la fira professional de llibres del sud de Catalunya 
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, la Fira del Llibre Ebrenc de Móra d’Ebre compleix aquest 2018 quinze anys de vida. Ho fa plenament 

consolidada com a punt de trobada d’autors, llibreters, editors, lectors i públic en general i amb una trajectòria 

sòlida com la referència professional del món del llibre al sud de Catalunya.  

L’única fira professional de tota la demarcació de Tarragona centrada en el món del llibre i la literatura que 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 de l’Ebre i la seua àrea d’influència, així com també als llibres que, tot i ser 

escrits per autors de fora de l’àrea de l’Ebre, tenen una temàtica referent a aquest territori que abraça les 

comarques de la Ribera d’Ebre, la Terra Alta, el Baix Ebre, el Montsià, el Priorat, l’Aragó de parla catalana i el nord 

del País Valencià (allò que es coneix com l’antiga diòcesi de Tortosa). Una fira que durant tres lustres ha contribuït a 

forjar una DO literària que fa olor de llibre i de riu i projecta dins i fora de les terres del gran Ebre escriptors i obres 

de qualitat, sempre amb determinació i convicció amb un segell ebrenc, sense complexos i amb la qualitat com a 

principal pretext i eix central. Una fira que apropa les persones que estimen els llibres, que fa gaudir tothom a partir 

de la paraula escrita i dita, així com també els fa reflexionar amb trobades i jornades professionals. 

2. Més cèntrica i llarga que mai, 4 dies a la plaça de Dalt 
Entre les novetats de la Fira del Llibre Ebrenc 2018, cal destacar molt el seu canvi d’ubicació, així com que amplia la 

durada a 4 dies (del dijous 24 al diumenge 27 de maig). Així doncs, la carpa amb la llibreria unificada que coordinen 

l’Institut Ramon Muntaner i les llibreries de referència ebrenques (Bassa de Móra d’Ebre, Viladrich de Tortosa, Guaix 

d’Amposta i, com a llibreria nova del 2018, El Núvol de Móra la Nova) s’instal·la enguany a la plaça de Dalt de Móra 

d’Ebre. Un punt més cèntric i dins de l’eix comercial, i per tant més visible i integrat en el dia a dia de la població i la 

seua gent. El trasllat permetrà també crear i senyalitzar un circuit que unirà els diversos espais en què es realitzen 

espectacles literaris i la fira de llibres, o Litterarum i la Fira del Llibre Ebrenc, tot fent que la literatura de parla 

catalana envaeixi literalment els carrers de Móra d’Ebre al 100% durant aquests 4 dies. En aquest gran aparador 

editorial i literari s’hi exposaran uns 2.000 títols de temàtica ebrenca, una setantena dels quals són novetats 

editorials d’aquest 2018. Els visitants, doncs, podran triar i remenar amb comoditat, llegir tranquil·lament, gaudir de 

zones d’esbarjo per a grans i petits molt a prop, amb zones de terrassa de bars, pastisseria i restaurants, tot 

caminant molt pocs metres. 

Aquest 2018, amb la creació d’un dia més de fira i després de 15 anys, aquest esdeveniment és únic i necessari per a 

la vida del món del llibre a les comarques de l’Ebre i a la zona sud de Catalunya i centre de les terres de parla 

catalana. Més fira que mai, amb més horaris que mai, amb més activitats que mai, amb més serveis que mai per als 

visitants. 
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3. Llibreters ebrencs 100%, ajuda al naixement d’una nova llibreria 
Un dels objectius des dels inicis de la Fira del Llibre Ebrenc és treballar colze a colze amb les llibreries del territori. 

Aquesta feina s’ha fet des dels seus inicis i el resultat i balanç és molt positiu. Ajudar a consolidar negocis de llibreria, 

donant-los suport i treballant plegats és l’ADN d’aquesta fira. A la gran tasca de dinamització dels llibres dels centres 

d’estudis locals i comarcals que fa l’Institut Ramon Muntaner, els darrers anys se li sumen les llibreries Bassa de 

Móra d’Ebre, Viladrich de Tortosa i Guaix d’Amposta.  

Però la Fira no s’atura en el suport als llibreters i a projectes de llibreria tot l’any. Com a gran novetat enguany la Fira 

ha ajudat a fer créixer un nou projecte de llibreria a les Terres de l’Ebre. Aquest suport s’ha materialitzat amb 

l’adhesió a la Fira d’un projecte de llibreria temàtica al voltant del llibre infantil i juvenil. Es tracta de l’establiment El 

Núvol de Móra la Nova, que treballa des de fa temps per especialitzar-se en llibres de literatura infantil i juvenil de 

les Terres de l’Ebre i d’arreu, i que aquest 2018 vol sumar-se i treballar plegats amb les llibreries que actualment ja 

formen part de la Fira. Un exemple més que la Fira és de professionals perquè està al costat dels professionals.  

4. Més dies de Fira, més jornades d’anàlisi i debat que mai 
La Fira del Llibre Ebrenc té des dels inicis també la voluntat de crear debat i analitzar el món del llibre des de tots els 

agents que el dinamitzen en aquesta zona de Catalunya. I per aquesta raó en aquesta edició del 2018 obrirà portes 

per primera vegada en dijous, a les 17 hores, i aquest fet de sumar un dia fa també que s’ampliïn les activitats 

relacionades amb el món professional del llibre i la seua dinamització des de totes les vessants possibles.  

La quinzena Jornada del Llibre Ebrenc passa de dos a tres dies, i de dos a tres taules de debat.  
La primera serà dijous 24 de maig, a les 17.30 h, a la carpa de la Fira, i tractarà sobre el llibre i les biblioteques 
escolars. El títol serà “Elogi de la biblioteca escolar de qualitat”, a càrrec de Jaume Centelles i Pastor, i s’hi 
exposaran les idees i s’obriran els camins que s’usen habitualment per estimular el desig de llegir amb els alumnes 
d’educació infantil i educació primària partint de les situacions positives i estimulants que impulsa la biblioteca 
escolar de qualitat. Moderarà la taula Joana Vernet, directora dels Serveis Educatius d’Ensenyament a la Ribera 
d’Ebre. A continuació, es farà entrega de llibres ebrencs per a les biblioteques escolars de la Ribera d’Ebre assistents. 
Cal remarcar que aquesta activitat compta amb el suport del Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre i el Centre de 
Recursos Pedagògics de la Ribera d’Ebre · Departament d’Ensenyament. 
 
La segona serà divendres 25 de maig, a les 10 h, a la carpa de la Fira, i debatrà sobre “Com dinamitzar les 
biblioteques públiques entre els jóvens”. Moderarà la taula Maria Josep Clua, directora de la Biblioteca Comarcal de 
Móra d’Ebre, i comptarà amb un gran nombre de biblioteques públiques de les Terres de l’Ebre. A continuació, 
aquestes biblioteques podran triar llibres ebrencs entre els exemplars exposats. Aquesta activitat compta amb el 
suport del Servei de Biblioteques Públiques de la Generalitat de Catalunya i de l’àrea del llibre de l’Institut Català de 
les Empreses Culturals del Departament de Cultura. 
 
I la tercera serà dissabte 26 de maig, a les 12.15 h, i tractarà el tema “Comunicar la història: llibres i revistes com a 
eines de difusió”. L’objectiu d’aquesta activitat és mostrar com els llibres i les revistes són els principals recursos per 
transmetre l’estudi i l’anàlisi dels fets històrics i culturals, però també veure quines estratègies fan servir els autors 
de les publicacions, els editors o els responsables de les publicacions per tal d’arribar al màxim públic possible, des 
del rigor, per tal de fer atractives les seves publicacions, en competència amb el món digital, i per ampliar el seu 
públic potencial. Moderarà Pineda Vaquer, de l’Institut Ramon Muntaner, i hi participaran Victòria Almuni, doctora 
en història de l’art, professora i persona vinculada a entitats i projectes de recerca local de les Terres de l’Ebre; Toni 
Orensanz, periodista i escriptor, i un representant de la revista de difusió històrica Sàpiens.  
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5. Trobar 30 autors en persona, i demanar-los que et signin el llibre 
Un any més, una trentena d’autors presentaran i signaran al públic les seues obres en el marc de la Fira del Llibre 

Ebrenc 2018. És una de les singularitats més interessants d’aquesta fira, que l’ha caracteritzat sempre des de la 

primera edició, perquè és poc habitual reunir amb només tres dies tants autors, que garanteixen un contacte directe 

amb els lectors, sobretot amb l’activitat “Signa’m lo llibre”. Les presentacions es faran a la Carpa de la Fira amb la 

presentació i col·laboració de Ràdio Móra d’Ebre i enguany tindran un format una mica diferent, més proper i obert, 

per incrementar encara més el retorn directe i el cara a cara entre autors i públic assistent. Alguns dels llibres 

destacats seran Ciutat de llops, d’Andreu Carranza; No deixis mai de mirar el cel, de Miquel Esteve; Darrere els seus 

talons, de Francesca Aliern; De missa i de dretes. Daniel Serres i Loran, advocat i polític, de Jordi Duran; Bíbliques, de 

Jesús Massip; Lo cançoner, de Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries, així com la revista de recerca comarcal 

Miscel·lània del CERE, i, entre d’altres, formaran part de les taules de presentacions de llibres. 

6. L’any més innovador, literatura ebrenca i tecnologia 
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. La cultura cada vegada es fa més digital i a la Fira del Llibre Ebrenc ens hi aboquem de ple per mirar 

d’avançar cap a una fira amb més novetats i innovacions cada any. Amb exemples aquest 2018 com els següents: 

 La tuitliteratura. Hem impulsat la primera experiència de tuitliteratura ebrenca amb la complicitat de 

l’escriptor Jesús Maria Tibau. El resultat, un relat expressament creat per ser llegit a Twitter, Set de sang, 

acompanyat de les excel·lents imatges de Jaume Boldú i el treball de suport i dinamització de l’empresa 

Caduf Cultura.  

 Booktoubers ebrencs. En col·laboració amb la secció de Cultura Digital del Centre d’Estudis de la Ribera 

d’Ebre i la Biblioteca Comarcal hem realitzat un taller de booktoubers ebrencs, que en dos dies ha treballat 

primer com es tria un llibre, el perquè el triem, com s’ha de llegir per després poder explicar-lo 

correctament, i així poder recomanar llibres ebrencs a altra gent en la gravació; i, en la segona sessió, com es 

realitza un vídeo resum i la difusió a través de la xarxa social de vídeos YouTube. Aquests vídeos podran 

participar en diverses plataformes que recomanen llibres com la del Club Super 3 o la de Bookrelats del 

servei de biblioteques de la Generalitat de Catalunya. 

 Escriu amb Wattpad. Es continua amb l’impuls, conjuntament amb el servei de Joventut del Consell 

Comarcal de la Ribera d’Ebre i els Serveis de Joventut a les Terres de l’Ebre, d’un projecte de foment de la 

creació de relats i la cocreació literària a través de l’aplicació gratuïta i xarxa social de compartir relats i 

lectures anomenada Wattpad (https://ca.wikipedia.org/wiki/Wattpad). Per un costat els relats del Premi 

Llibresebrencs.org de relats curts per a jóvens ebrencs es tornaran a publicar íntegrament en aquesta 

plataforma d’accés lliure i gratuït, i per un altre costat, tornem a convidar autors ebrencs de referència i amb 

trajectòria, i aquest 2018 serà l’escriptora de Riba-roja d’Ebre Pilar Romera. Ella escriurà un relat inèdit per al 

qual, durant el mes de maig, els participants del premi Llibresebrencs.org i tothom qui vulgui podran 

proposar-hi un final, i els millors escollits per l’escriptora ebrenca seran premiats amb un sopar amb ella en 

el marc de la Fira del Llibre Ebrenc, per poder compartir-hi l’experiència de la creació literària col·lectiva, 

parlar sobre el perquè del relat, què els ha transmès, etc. El relat del 2017 i aquest del 2018 es publicaran a 

la revista La Sirga del Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre durant aquest any en format paper i digitalment i 

els lectors interessats el podran tindre de manera gratuïta a la web www.riberadebre.org. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Wattpad
http://www.riberadebre.org/
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 Espectacles literaris ebrencs amb tecnologia. Els espectacles literaris adopten nous formats més enllà de les 

arts escèniques convencionals. Enguany dins de Litterarum i gràcies a l’impuls de la Fira del Llibre Ebrenc 

n’oferirem un en format tast, perquè encara està en procés de creació, adreçat a programadors 

exclusivament. Serà un espectacle ebrenc que fusiona percussió digital i poesia anomenat Dhang i literatura, 

a càrrec del músic morenc Ferran Roca, a partir de poemes inèdits de l’escriptor d’Aldover Valer Gisbert. 

7. Espectacles literaris ebrencs lligant patrimoni amb literatura  
La petjada de la literatura ebrenca a Litterarum es deixarà sentir especialment aquest 2018 amb espectacles que 
lligaran patrimoni material i patrimoni immaterial amb literatura. Es posaran en valor no només obres d’autors 
ebrencs o d’altres però que parlen de temes de les terres de l’Ebre, sinó també el patrimoni cultural i paisatgístic del 
territori integrat en la proposta escènica. Així, el castell de Móra d’Ebre, el passeig fluvial o el riu Ebre esdevenen 
l’escenari de tres dels principals espectacles literaris coproduïts per Litterarum, que són de temàtica ebrenca i que 
s’estrenaran enguany a la fira: Vestigis 2.0 de la Cia. Valer Gisbert; Paraules de guerra a l’Ebre en caiac, de Terra Enllà 
i EnBlau; i Ramon Muntaner i els Entença, de la Cia. Carlos Garrido. A més, diversos artistes ebrencs exposaran el seu 
treball directament a programadors en les taules de TAST amb temàtiques variades.  
 

 Espectacle Vestigis 2.0: 1a part (foradada Corbera), a càrrec de Cia. Valer Gisbert (Catalunya) (textos 
d’Assumpta Montellà). Lloc: església del Poble Vell de Corbera d’Ebre. Preu: 10 €. 

L’Aurora necessita trobar els capítols extraviats de la seva història personal, una narració que va directament 
lligada als 115 dies de la batalla de l’Ebre. L’espectacle també conté testimonis, poemes i cançons recollits o 
creats expressament per a l’ocasió. És una coproducció de l’Associació del Poble Vell de Corbera d’Ebre i 
Litterarum Móra d’Ebre en commemoració dels 80 anys de la batalla de l’Ebre.  

Dissabte 19 de maig a Corbera d’Ebre. A l’església de Sant Pere del Poble Vell de Corbera d’Ebre, espectacle 
en col·laboració amb l’Ass. del Poble Vell: 22.00 h ***La segona part es realitzarà dissabte 26 de maig a les 
17 h davant dels molls del riu Ebre de Móra d’Ebre. 

 

 Litterarum. Activitat TAST Cultura Digital. Tast d’espectacles sobre literatura catalana i tecnologia. 
L’objectiu és veure diversos espectacles explicats pels seus creadors, amb un màxim de 20 minuts cada un, i 
després poder establir contactes amb programadors i generar debat sobre la tipologia d’espectacle 
plantejada en l’activitat.  

Amb la participació ebrenca de l’espectacle Dhang i literatura, a càrrec de Ferran Roca (textos de Valer 
Gisbert). 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. 

Lloc: seu de Nuwa Agència Digital (accés exclusiu programadors). Activitat realitzada amb el suport tècnic de 
nuwadigital.com. 
Dijous 24 de maig a Móra d’Ebre 11.30 h  
 

 12.00 h Litterarum. Activitat TAST Escriptores. Tast d’espectacles que ressalten l’obra de les escriptores. 
L’objectiu és veure diversos espectacles explicats pels seus creadors, amb un màxim de 20 minuts cada un, i 
després poder establir contactes amb programadors i generar debat sobre la tipologia d’espectacle 
plantejada en l’activitat. Amb la participació ebrenca de l’espectacle Punts de llibre, a càrrec de Montse 
Castellà (textos de Zoraida Burgos i altres). És el darrer treball discogràfic de la cantautora tortosina, en què 
ha posat música a textos d’alguns poetes i a escriptores com ara Zoraida Burgos, Rosa Fabregat o Rosa 
Regàs, entre altres. 

Lloc: Auditori Escola de Música i Dansa (accés exclusiu programadors). 

Divendres 25 de maig a Móra d’Ebre 12 h 
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 Litterarum. Espectacle Paraules de guerra a l’Ebre en caiac, a càrrec de Terra Enllà · En Blau (Catalunya) 
(textos 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.  

Lloc: molls davant del riu Ebre  

Divendres 25 de maig a Móra d’Ebre 17.00 h (accés exclusiu programadors).  

Dissabte 26 de maig a Móra d’Ebre 12.30 h (accés exclusiu programadors).  

Diumenge 27 de maig a Móra d’Ebre 11.30 h 

 

 Litterarum. Espectacle Vestigis 2.0: 2a part (passarel·les sobre Móra d’Ebre), a càrrec de Cia. Valer Gisbert 
(Catalunya) (textos d’Assumpta Montellà). Lloc: molls davant riu Ebre. Gratuït. 

L’Aurora va fins a la vora del riu, a Móra d’Ebre, al lloc on durant l’ofensiva hi havia passarel·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 supervivents, 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, inspirat en el llibre 
115 dies de la batalla de l’Ebre, també conté testimonis, poemes i cançons recollits o creats expressament 
per a l’ocasió. 

Dissabte 26 de maig a Móra d’Ebre 17.00 h 

 

 Litterarum. Espectacle Ramon Muntaner i els Entença, de Cia. Carlos Garrido (Illes Balears) (textos de 
Ramon Muntaner). Lloc: castell dels Entença. Adult. Preu: 10 €. Entrades anticipades a Litterarum.cat. 
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. 

Dissabte 26 de maig a Móra d’Ebre 22.00 h i 23.15 h  

 

8. Treball amb agents culturals i propostes del territori: Ass. Poble Vell de Corbera 
d’Ebre 
Per primera vegada Litterarum Móra d’Ebre i la Fira del Llibre Ebrenc enceten un acord de col·laboració amb una 
entitat cultural del territori per treballar plegats en pro de la cultura a partir de la utilització de textos literaris en 
llengua catalana. Aquest 2018 es treballarà amb l’Associació del Poble Vell de Corbera d’Ebre, amb qui, amb motiu 
de la commemoració del 80è aniversari de la batalla de l’Ebre, s’ha produït l’adaptació de l’espectacle Vestigis de 
Valer Gisbert.  
Aquest acord permetrà que el dissabte anterior a Litterarum, el 19 de maig, es representi a l’església del Poble Vell 
de Corbera d’Ebre Vestigis 2.0: foradada Corbera, la primera part de l’espectacle nou adaptat de l’espectacle de 
carrer estrenat l’any 2015 a Litterarum, però que ara compta amb una nova dramatúrgia i més elements adaptats 
per a escenari teatral. Un espectacle també creat i adaptat per la Cia. Valer Gisbert basat en l’obra literària 115 dies 
a l’Ebre d’Assumpta Montellà. La segona part de l’obra portarà també el nom de Vestigis 2.0: passarel·les sobre 
l’Ebre, que es realitzarà el dissabte 26 de maig a les 17 h davant dels molls del riu Ebre a Móra d’Ebre. 
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9. 14è any de foment de l’escriptura entre els jóvens ebrencs amb el premi 
Llibresebrencs.org, a través de la xarxa social Wattpad 
El premi de relats curts a Internet adreçat a jóvens de les Terres de l’Ebre i àrea d’influència manté la presència a la 

plataforma Wattpad, una xarxa social en la qual escriptors i lectors comparteixen l’espai. Així, els relats participants 

es penjaran a aquesta plataforma per tal que siguin els lectors els qui escullin per votació popular un relat guanyador 

per a cadascuna de les quatre categories (fins a 15 anys, de 16 a 22 anys, de 23 a 30 i més de 30). Així, hi haurà dos 

premis per categoria: el del jurat (150 euros) i el de votació popular (dos vals per a la Xarxa Nacional d’Albergs 

Socials de Catalunya). El premi és coordinat pel Servei de Joventut del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, i se’n 

donaran a conèixer els guanyadors dissabte 26 de maig, a les 17.30 hores, a la carpa de la Fira. 

El premi impulsat per l’Ajuntament de Móra d’Ebre, el Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre, l’Institut Ramon 

Muntaner i el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, està coordinat pel Servei de Joventut del Consell Comarcal de la 

Ribera d’Ebre, i se’n donaran a conèixer els guanyadors el darrer dissabte del mes de maig, que se celebra la Fira del 

Llibre Ebrenc. 
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10. Programa d’actes 2018 

DISSABTE 19 DE MAIG 
A l’església de Sant Pere del Poble Vell de Corbera d’Ebre, espectacle en col·laboració amb l’Ass. del Poble Vell:  
22.00 h Espectacle Vestigis 2.0: 1a part (foradada Corbera), a càrrec de Cia. Valer Gisbert (Catalunya) (textos 
d’Assumpta Montellà). Lloc: església del Poble Vell de Corbera d’Ebre. Preu: 10 €.  
L’Aurora necessita trobar els capítols extraviats de la seva història personal, una narració que va directament lligada 
als 115 dies de la batalla de l’Ebre. L’espectacle també conté testimonis, poemes i cançons recollits o creats 
expressament per a l’ocasió. És una coproducció de l’Associació del Poble Vell de Corbera d’Ebre i Litterarum Móra 
d’Ebre en commemoració dels 80 anys de la batalla de l’Ebre. La segona part es realitzarà dissabte 26 de maig a les 
17 h davant dels molls del riu Ebre de Móra d’Ebre. 
 

DIJOUS 24 DE MAIG 
11.30 h Litterarum. Activitat TAST Cultura Digital. Tast d’espectacles sobre literatura catalana i tecnologia. 
L’objectiu és veure diversos espectacles explicats pels seus creadors, amb un màxim de 20 minuts cada un, i després 
poder establir contactes amb programadors i generar debat sobre la tipologia d’espectacle plantejada en l’activitat.  
Amb la participació ebrenca de l’espectacle Dhang i literatura, a càrrec de Ferran Roca (textos de Valer Gisbert). 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. 
Lloc: seu de Nuwa Agència Digital (accés exclusiu programadors). Activitat realitzada amb el suport tècnic de 
nuwadigital.com. 

 
17.00 h 15a Fira Llibre Ebrenc. Obertura de la Carpa Llibreria. Una carpa de 150 m2 amb més de 2.000 llibres per 
triar i remenar impulsada entre les llibreries Bassa, Viladrich, Guaix, El Núvol i Institut Ramon Muntaner. Lloc: plaça 
de Dalt. Gratuït. 
 
17.30 h Fira del Llibre Ebrenc · 15a Jornada del Llibre Ebrenc · 1a taula. Lloc: plaça de Dalt. 
Tema: “Elogi de la biblioteca escolar de qualitat”, a càrrec de Jaume Centelles i Pastor. S’exposaran les idees i 
s’obriran els camins que s’usen habitualment per estimular el desig de llegir amb els alumnes d’educació infantil i 
educació primària partint de les situacions positives i estimulants que impulsa la biblioteca escolar de qualitat. 
Moderadora: Joana Vernet, directora dels Serveis Educatius d’Ensenyament a la Ribera d’Ebre. 
A continuació, entrega dels llibres ebrencs per a les biblioteques escolars de la Ribera d’Ebre assistents. 
Aquesta activitat compta amb el suport del Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre i el Centre de Recursos Pedagògics de 
la Ribera d’Ebre · Departament d’Ensenyament. 
 
20.00 h Inauguració oficial de l’11è Litterarum Móra d’Ebre i la 15a Fira del Llibre Ebrenc, a càrrec del Sr. Carles 
Duarte, poeta i lingüista, president del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts. A continuació visita a la Fira del 
Llibre per part de les autoritats. Lloc: Carpa Fira · plaça de Dalt. 
 

22.00 h Tancament de la Carpa Fira.  
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DIVENDRES 25 DE MAIG 
10.00 h 15a Fira Llibre Ebrenc. Obertura de la Carpa Llibreria. Una carpa de 150 m2 amb més de 2.000 llibres per 
triar i remenar impulsada entre les llibreries Bassa, Viladrich, Guaix, El Núvol i Institut Ramon Muntaner. Lloc: plaça 
de Dalt. Gratuït. 
 
10.00 h Fira del Llibre Ebrenc · 15a Jornada del Llibre Ebrenc · 2a taula. Lloc: plaça de Dalt. 
Tema: “Com dinamitzar les biblioteques públiques entre els jóvens?”. Participants: representants de biblioteques 
de les Terres de l’Ebre. Moderadora: Maria Josep Clua, directora de la Biblioteca Comarcal de Móra d’Ebre.  
A continuació, entrega dels llibres ebrencs per a les biblioteques públiques ebrenques assistents. 
 

12.00 h Litterarum. Activitat TAST Escriptores. Tast d’espectacles que ressalten l’obra de les escriptores. L’objectiu 
és veure diversos espectacles explicats pels seus creadors, amb un màxim de 20 minuts cada un, i després poder 
establir contactes amb programadors i generar debat sobre la tipologia d’espectacle plantejada en l’activitat.  
Amb la participació ebrenca de l’espectacle Punts de llibre, a càrrec de Montse Castellà (textos de Zoraida Burgos i 
altres). És el darrer treball discogràfic de la cantautora tortosina, en què ha posat música a textos d’alguns poetes i a 
escriptores com ara Zoraida Burgos, Rosa Fabregat o Rosa Regàs, entre altres. 
Lloc: Auditori Escola de Música i Dansa (accés exclusiu programadors). 

 
A les 14.00 h Tancament de la Carpa Fira. 
 
17.00 h Litterarum. Espectacle Paraules de guerra a l’Ebre en caiac, a càrrec de Terra Enllà · En Blau (Catalunya) 
(textos d’Artur Bladé, Gerard Vergés i altres). Lloc: molls davant del riu Ebre (accés exclusiu programadors). 
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.  
 
17.00 h 15a Fira Llibre Ebrenc. Obertura de la Carpa Llibreria. Una carpa de 150 m2 amb més de 2.000 llibres per 
triar i remenar impulsada entre les llibreries Bassa, Viladrich, Guaix, El Núvol i Institut Ramon Muntaner. Lloc: plaça 
de Dalt. Gratuït. 
 
17.30 h Fira del Llibre Ebrenc · 1r espai de presentacions de llibres ebrencs amb Ràdio Móra d’Ebre SER. Lloc: Carpa 
Fira. 
A continuació, «Signa’m lo llibre», signatura de llibres. La gran carpa llibreria de llibres ebrencs comptarà amb una 
zona on durant mitja hora amb els autors signaran llibres als visitants. 
 
17.30-21.00 h Ludoteca literària amb activitats i jocs a partir de la literatura. De 2 a 12 anys. Lloc: plaça de Dalt. 
Preu: 2 €. 
 
21.30 h Tancament de la Carpa Fira. 
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DISSABTE 27 DE MAIG 
10.00 h 15a Fira Llibre Ebrenc. Obertura de la Carpa Llibreria. Una carpa de 150 m2 amb més de 2.000 llibres per 
triar i remenar impulsada entre les llibreries Bassa, Viladrich, Guaix, El Núvol i Institut Ramon Muntaner. Lloc: plaça 
de Dalt. Gratuït. 
 
11.00 h Fira del Llibre Ebrenc · 2n espai de presentacions de llibres ebrencs amb Ràdio Móra d’Ebre SER. Lloc: 
Carpa Fira. 
A continuació, «Signa’m lo llibre», signatura de llibres. La gran carpa llibreria de llibres ebrencs comptarà amb una 
zona on durant mitja hora amb els autors signaran llibres als visitants. 
 
11.00-14.00 h Litterarum PETITS. Ludoteca literària amb activitats i jocs a partir de la literatura. De 2 a 12 anys. 
Lloc: plaça de Dalt. Preu: 2 €. 
 
12.00 h Fira del Llibre Ebrenc · 15a Jornada del Llibre Ebrenc · 3a taula. Lloc: plaça de Dalt. 
Tema: “Comunicar la història: llibres i revistes com a eines de difusió” 
L’objectiu d’aquesta activitat és mostrar com els llibres i les revistes són els principals recursos per transmetre 
l’estudi i l’anàlisi dels fets històrics i culturals, però també veure quines estratègies fan servir els autors de les 
publicacions, els editors o els responsables de les publicacions per tal d’arribar al màxim públic possible, des del 
rigor, per tal de fer atractives les seves publicacions, en competència amb el món digital, i per ampliar el seu públic 
potencial. Participants: Victòria Almuni, doctora en història de l’art, professora i persona vinculada a entitats i 
projectes de recerca local de les Terres de l’Ebre; Toni Orensanz, periodista i escriptor, i un representant de la revista 
de difusió històrica Sàpiens. Moderadora: Pineda Vaquer, Institut Ramon Muntaner. 
12.30 h Litterarum. Espectacle Paraules de guerra a l’Ebre en caiac, a càrrec de Terra Enllà · En Blau (Catalunya) 
(textos d’Artur Bladé, Gerard Vergés i altres). Lloc: molls davant del riu Ebre (accés exclusiu programadors). 
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.  
 
14.00 h Tancament de la Carpa Fira. 
 
17.00 h Litterarum. Espectacle Vestigis 2.0: 2a part (passarel·les sobre Móra d’Ebre), a càrrec de Cia. Valer Gisbert 
(Catalunya) (textos d’Assumpta Montellà). Lloc: molls davant riu Ebre. Gratuït. 

L’Aurora va fins a la vora del riu, a Móra d’Ebre, al lloc on durant l’ofensiva hi havia passarel·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 supervivents, 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, inspirat en el llibre 115 dies de la batalla de l’Ebre, 
també conté testimonis, poemes i cançons recollits o creats expressament per a l’ocasió. 
 
17.00 h Obertura de la Carpa Llibreria de la 14a Fira del Llibre Ebrenc. Lloc: Carpa Fira · plaça de Dalt. Una carpa de 
150 m2 amb més de 2.000 llibres per triar i remenar. 
 
17.00-21.00 h Ludoteca literària amb activitats i jocs a partir de la literatura. De 2 a 12 anys. Lloc: plaça de Dalt. 
Preu: 2 €. 
 
17.30 h Fira del Llibre Ebrenc · Lliurament de premis del 14è Premi Llibresebrencs.org de relats curts a Internet per 
a jóvens ebrencs. Lloc: Carpa Fira · plaça de Dalt. Aquesta activitat compta amb la col·laboració en l’organització del 
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servei de Joventut del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre i de la Coordinació Territorial de Joventut a les Terres de 
l’Ebre. 
 
18.30 h Fira del Llibre Ebrenc · 3r espai de presentacions de llibres ebrencs amb Ràdio Móra d’Ebre SER. Lloc: Carpa 
Fira. 
A continuació, «Signa’m lo llibre», signatura de llibres. La gran carpa llibreria de llibres ebrencs comptarà amb una 
zona on durant mitja hora amb els autors signaran llibres als visitants. 
 
21.30 h Tancament de la Carpa Fira. 
 

22.00 h Litterarum. Espectacle Ramon Muntaner i els Entença, de Cia. Carlos Garrido (Illes Balears) (textos de 
Ramon Muntaner). Lloc: castell dels Entença. Adult. Preu: 10 euros. Entrades anticipades a Litterarum.cat. 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. 
 
23.15 h Litterarum. Espectacle Ramon Muntaner i els Entença, de Cia. Carlos Garrido (Illes Balears) (textos de 
Ramon Muntaner). Lloc: castell dels Entença. Adult. Preu: 10 euros. Entrades anticipades a Litterarum.cat. 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. 
 

DIUMENGE 28 DE MAIG 
11.00 h 15a Fira Llibre Ebrenc. Obertura de la Carpa Llibreria. Una carpa de 150 m2 amb més de 2.000 llibres per 
triar i remenar impulsada entre les llibreries Bassa, Viladrich, Guaix, El Núvol i Institut Ramon Muntaner. Lloc: plaça 
de Dalt. Gratuït. 
 
11.30 h Litterarum. Espectacle Paraules de guerra a l’Ebre en caiac, a càrrec de Terra Enllà · En Blau (Catalunya) 
(textos d’Artur Bladé, Gerard Vergés i altres). Lloc: molls davant del riu Ebre. Adult. Preu: 15 euros. Entrades 
anticipades a Litterarum.cat.  
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.  
 
12.00 h Fira del Llibre Ebrenc · 4t espai de presentacions de llibres ebrencs amb Ràdio Móra d’Ebre SER. Lloc: Carpa 
Fira. 
A continuació, «Signa’m lo llibre», signatura de llibres. La gran carpa llibreria de llibres ebrencs comptarà amb una 
zona on durant mitja hora amb els autors signaran llibres als visitants. 
 
14.00 h Tancament de la Carpa Fira. 
 

 

 

 


