DOSSIER PER A PROGRAMADORS

DIVENDRES 27 DE MAIG

Paraules que tenen música
TEATRE
A càrrec de
Rosa Fité
Procedència
Catalunya
Literatura que tracta
Olga Xirinacs
Públic
0-3 anys
Breu descripció de l'espectacle
Ep! Un espectacle adreçat a tots els públics, tot i que està pensat per als més petitons! Un
espectacle on els contes es poden explicar, cantar, i fins i tot recitar. I és que a través del joc i
les endevinalles ens endinsarem dins un món ple de màgia i il·lusió, que delectarà xics i grans!
I… voleu jugar a endevinalles amb la senyora Olga Xirinacs i els seus poemes dels animals del
mar? Acabarem la sessió amb una audició per poder ballar i deixar-nos portar al so d’una peça
de Mozart.

10.00 h
Biblioteca Comarcal.
Amb l'assistència especial dels alumnes
de les escoles bressol La Morera i Xicalla
de Móra d'Ebre.
Accés obert a programadors.

DIVENDRES 27 DE MAIG

Quanta, quanta guerra...
TEATRE
A càrrec de
Farrés Brothers
Procedència
Catalunya
Literatura que tracta
Mercè Rodoreda
Públic
Escolar i adult
Breu descripció de l'espectacle
Quan ets jove allà fora hi ha la guerra. I a casa tot és feixuc i fa pudor de resclosit. Allà fora hi ha la
llibertat i tot és aire fresc. Adrià Guinart decideix fugir de casa seva per anar a la guerra. La guerra és
atracció per allò desconegut, és conèixer món, és descobrir l'amor i el sexe, però també la
responsabilitat, l'ambició o la maldat, parcel·les d'un món adult que li provoquen rebuig. Meravelloses
paraules escrites fa quaranta anys per Mercè Rodoreda, dites per un jove d'avui.

12.00 h
La Llanterna Teatre.
Amb l'assistència especial dels alumnes de 3r i 4t
d'ESO dels instituts de la Ribera d'Ebre.
Accés obert a programadors.
També en directe a Litterarum.cat.

DIVENDRES 27 DE MAIG

Sota la terra nua, batega
POESIA
A càrrec de
Clara Centenera i Ivan Joanals
Procedència
Catalunya
Literatura que tracta
Blai Bonet, Bartomeu Rosselló-Pòrcel, Joan Salvat-Papasseit i Màrius Torres
Públic
Adult
Breu descripció de l'espectacle
Sota la terra nua, batega és un recital musicopoètic que busca recuperar la poesia de quatre
autors catalans que van viure al llarg del segle XX. L’obra poètica dels autors anirà dialogant en
diversos capítols temàtics que s’entrellaçaran durant tot el recital per parlar de temes com el mar,
l’amor, l’existencialisme, l’afany de vida i la mort. Obres d’Albéniz i Granados, cobles i peces tant
contemporànies com tradicionals catalanes conformaran el fil musical del recital a través de
l’encant d’un piano i la vivacitat d’un fiscorn. L'espectacle ens acosta una herència cultural i social
en vers, amb la delicadesa de la música en directe.

12.00 h
Plaça de Dalt.
Gratuït.

DIVENDRES 27 DE MAIG

La boca descosida
POESIA
A càrrec de
Alba Mascarella
Procedència
Catalunya
Literatura que tracta
Antonina Canyelles, Maria-Mercè Marçal, Marta Pérez i Sierra, Laura López i Granell, Bel
Olid, Miquel Martí i Pol, Joana Raspall, Dolors Miquel i Enric Casasses
Públic
Adult
Breu descripció de l'espectacle
La boca descosida és un recorregut per la poesia i la prosa poètica d’escriptores catalanes, del
segle XX i XXI. L’espectacle permet, d’una manera viscuda i íntima, conèixer una breu història
de les autores i apropar-se a la seva obra a través d’una lectura interpretada. Alhora, mostra un
reconeixement a la literatura escrita per dones i així, n'incentiva la seva lectura.

16.30 h
Plaça de Dalt.
Gratuït.

DIVENDRES 27 DE MAIG

La fulla
TEATRE
A càrrec de
Eduard Mauri
Procedència
Catalunya
Literatura que tracta
Josep Carner
Públic
Adult
Breu descripció de l'espectacle
Jordi Lara, escriptor consagrat i amant de la literatura uneix sinèrgies amb el polifacètic actor
Eduard Mauri per portar el poeta Josep Carner en la seva etapa de joventut per primera vegada
sobre l'escenari. El director escènic Leonardo Vicente ha donat forma a una proposta íntima i
propera per acostar el poeta a les noves generacions. Tres professionals amb diverses
experiències que es troben amb un objectiu comú: la poesia.

19.30 h
Plaça de Dalt.
Gratuït.
També en directe a
Litterarum.cat.

DIVENDRES 27 DE MAIG

Te deix, amor, la mar com a penyora
TEATRE
A càrrec de
Les Fugitives
Procedència
Catalunya
Literatura que tracta
Carme Riera
Públic
Adult
Breu descripció de l'espectacle
Te deix, amor, la mar com a penyora és l’adaptació teatral del relat homònim de Carme Riera.
Malgrat ser publicat el 1975, continua sent una història revolucionària i plena de valentia. Una
història d’amor impossible situada al bell mig de Mallorca, embolcallada per la mar. És una obra
poètica que s’inicia quan l’Aina recorda la curta, però intensa, relació amorosa que va viure anys
enrere. Els seus records cobren vida i apareixen en escena en forma d’una Aina adolescent i
d’una professora de literatura apassionada per les petites coses, la Maria. És un espectacle
delicat i sensible amb projeccions que inunden el teatre de mar i amb música en directe a càrrec
de la cantant balear Clara Gorrias. És un espectacle fruit de la residència artística de la
temporada 20-21 de la companyia Les Fugitives al Teatre Tantarantana, amb el suport d’ATIC
Associació Teatral d’Innovació i Complicitats.
22.30 h
La Llanterna Teatre.
Preu públic general: 5 €
Gratuït per a programadors.
També en directe a Litterarum.cat.

DISSABTE 28 DE MAIG

El monstre de colors
TEATRE
A càrrec de
Tutatis
Procedència
Catalunya
Literatura que tracta
Anna Llenas
Públic
Familiar, +5 anys
Breu descripció de l'espectacle
Adaptació teatral de l'obra de l'Anna Llenas. És un espectacle de titelles, música i colors per fer
viatjar als més menuts pel món de les emocions. El color groc vol dir que estàs content, el blau
és la tristesa, el vermell és la ràbia, el negre la por, el verd... quin embolic! Cada color representa
una emoció, però cal entendre-les per posar-les en ordre. Una posada en escena plena de poesia
visual i música que ens ajudarà a connectar amb cada emoció.

11.00 h
La Llanterna Teatre.
Preu públic general: 5 €
Gratuït per a programadors.
També en directe a Litterarum.cat.

DISSABTE 28 DE MAIG

Símbol transparent
MÚSICA
A càrrec de
Lia Sampai i Adrià Pagès
Procedència
Catalunya
Literatura que tracta
Gabriel Ferrater, Joan Vinyoli, Maria-Mercè Marçal, Mercè Rodoreda, Mireia Ibáñez, Lia
Sampai, Josep Juan Segarra
Públic
Adult
Breu descripció de l'espectacle
«La poesia com un torrent. La poesia com una força desbordant. La poesia com un camí cap a
la llum». Així ens presenta Joan Vinyoli aquest art en els versos d’Orfeu, on s’endinsa en el
misteri de les paraules i la música, capaces de despertar poders tel·lúrics i il·luminar racons de
l’esperit encara ocults. Dels seus versos sorgeix el títol de l’espectacle Símbol transparent, on la
cantautora Lia Sampai i Adrià Pagès s’aboquen a la força de la paraula per ser vehicle dels mots
de diferents poetes a través de la seva música. Un recital que combina cançons de Lia Sampai,
amb poesies musicades i recitades de Maria-Mercè Marçal, Montserrat Abelló i altres. També
descobrirem poesia del territori, amb autors com Josep Juan Segarra i Mireia Ibañez Cid. Un
viatge íntim i proper, menat per la veu ebrenca de Lia Sampai i la guitarra d’Adrià Pagès.

13.00 h
Plaça de Dalt.
Gratuït.

DISSABTE 28 DE MAIG

Camellia
TEATRE
A càrrec de
Cia dell'Anima
Procedència
Catalunya
Literatura que tracta
Mercè Rodoreda
Públic
Adult
Breu descripció de l'espectacle
Mercè Rodoreda va escriure Viatges i Flors. Petits relats que parlen de diverses dones en forma
de flors. Dones que lluiten, sedueixen, pateixen, celebren… Camellia recull aquest petit somriure
de l’escriptora des d’una mirada feminista. Música barroca interpretada per a dos violins i una
actriu.

17.00 h
Plaça de Baix.
Gratuït.

DISSABTE 28 DE MAIG

Versegem
MÚSICA
A càrrec de
Cia Sinèrgia
Procedència
Catalunya
Literatura que tracta
Narcís Comadira, Josefa Contijoch, Miquel Forteza, Joan Brossa, Salvador Espriu, Glòria
Calafell, Dolors Miquel, Blanca Llum Vidal, Gerard Vergés, Roc Casagran, Antoni Clapés,
Enric Casasses, Maria-Mercè Marçal, Rosa Maria Arrazola, David Cañó i Joan Margarit
Públic
Adult
Breu descripció de l'espectacle
Versegem és un recull de poemes de diversos autors i autores, alguns/es de les Terres de l'Ebre,
que parlen sobre la llibertat i els seus eixos, com ara la llibertat social, la personal o la política.
És un viatge que passa per totes les etapes que has d'assumir i rebutjar per a aconseguir sentirte exempt: l'opressió, la transició i l'alliberament conscient. Pretén transmetre totes aquelles
sensacions que durant aquest temps han sigut tan enyorades, però que encara bateguen
intrínsecament en tots i totes nosaltres.

18.30 h
Plaça de Dalt.
Gratuït.
També en directe a Litterarum.cat.

DISSABTE 28 DE MAIG

La Salamandra
MÚSICA
A càrrec de
L'Arannà
Procedència
Catalunya
Literatura que tracta
Toni Sala i Mercè Rodoreda
Públic
Adult
Breu descripció de l'espectacle
La Salamandra és un espectacle de Lara Magrinyà i Anna Sala que mostra per primera vegada
alguns dels contes més representatius de Mercè Rodoreda en format cançó. A més, es teixeix
un fil amb l’actualitat mostrant també cançons de l’autor contemporani Toni Sala, fent visible una
tradició literària que continua bategant.
A través d’una instrumentació de teclats i dues veus complementàries i riques en matisos,
l’espectacle pretén entrar en una atmosfera narrativa amb un estil compositiu molt personal que
tant barreja sonoritats electròniques com fa referència a fragments musicals de tradició clàssica.
L'Arannà vol submergir el públic en un estat de connexió íntima i directa, com quan llegim, fent
servir allò que més les caracteritza: un llenguatge musical ple de colors.

20.00 h
Plaça de Dalt.
Gratuït.

DISSABTE 28 DE MAIG

Terra i cel
MÚSICA
A càrrec de
Judit Puigdomènech
Procedència
Catalunya
Literatura que tracta
Clementina Arderiu i Maria-Mercè Marçal
Públic
Adult
Breu descripció de l'espectacle
Judit Puigdomènech inicia gira primaveral i estiuenca tot apuntant cap a un nou treball que es
podrà escoltar a la tardor. Amb una sonoritat plenament orgànica i formant un duet amb guitarra
acústica, la veu de la Ju planteja un context que s’emmiralla a la realitat proactiva tot cercant
l’essència d’allò que “s’és”. El so que neix de la quietud s’empara a un tot, i vinculant la melodia
amb la poesia s’acull la llavor de les paraules, de poetes com Clementina Arderiu i Maria-Mercè
Marçal. Una proposta única per veure i escoltar en retrospectiva i poder tastar en primícia noves
cançons que parlen de la nostra història i que apel·len a una consciència col·lectiva d’aquest
país i del món.

21.30 h
Lloc castell de Móra.
Espectacle del sopar maridatge literari.
Preu: 20 €
Entrades anticipades properament a
Litterarum.cat.

DIUMENGE 29 DE MAIG

Vers per on
MÚSICA
A càrrec de
Pentina el gat
Procedència
Catalunya
Literatura que tracta
Núria Freixa
Públic
Familiar, +5 anys
Breu descripció de l'espectacle
La Núria Freixa té un llibre de poemes sense enquadernar. Poemes sobre personatges i llocs de
la nostra infantesa, sobre les estacions de l’any, sobre alguns dels jocs i joguines populars que
els nostres pares jugaven amb els seus amics, amb la família... Jocs de carrer que existien abans
que els aparells electrònics ho col·lapsessin tot. Aquest llibre ha caigut ara en mans dels Pentina
el gat. De fet, ha caigut accidentalment a l’escenari. I ara tenen un problema: tots els poemes
escampats, versos perduts, paraules amagades, lletres cap per avall, accents escampats i una
cantant que rima a tota hora. Veurem si els Pentina el Gat són capaços de reconstruir el llibre de
poemes de la Núria i amb la seva música i les seves cançons convertir-lo en el primer concert de
poesia pop: Vers per on.

11.00 h
Plaça de Dalt.
Gratuït.
També en directe a
Litterarum.cat

DIUMENGE 29 DE MAIG

Concert centenari de Gabriel Ferrater
1922-1972-2022
MÚSICA
A càrrec de
Joan Artigas, Martí Hosta, Artur Regada i Sergi Sirvent
Procedència
Catalunya
Literatura que tracta
Gabriel Ferrater
Públic
Adult
Breu descripció de l'espectacle
L'estiu de 2014 Joan Artigas va emprendre l'apassionant camí d'endinsar-se en la poesia de
Gabriel Ferrater, sempre complexa, colpidora i reflexiva. A través de la música, ha rescatat la
cara més propera, amable i positiva del poeta. I, també, la més crítica. La poesia de Ferrater
posa reptes al lector i el provoca. Ferrater és autor d'una de les obres poètiques més rellevants
de la literatura catalana de postguerra. Durant el concert es fa un repàs dels poemes més
significatius de tota la seva obra, musicats per Joan Artigas.

13.00 h
Plaça de Dalt.
Gratuït.
També en directe a Litterarum.cat
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