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Teresa Pàmies i Joan Brossa, eixos
principals de la 12a edició de
Litterarum Móra d'Ebre
Enguany presenta novetats com xerrades entre lectors i escriptors i nous
escenaris del 30 de maig al 2 de juny

Els membres d'Obeses en la presentació de Litterarum Móra d'Ebre, el 15 de maig | ACN

La 12a Fira del Llibre Ebrenc tindrà l'escriptora Teresa Pàmies i el poeta Joan Brossa com a eixos
principals de l'edició que, enguany, celebra el centenari dels seus naixements. La 12a edició de
Litterarum Móra d'Ebre tindrà lloc del 30 de maig al 2 de juny a Móra d'Ebre i programarà 34
propostes escèniques inspirades en escriptors catalans contemporanis i clàssics. Entre algunes de
les novetats d'este any, hi haurà "cafès" amb els escriptors Maria Carme Roca i Jesús Maria
Tibau. En estes trobades, els lectors podran gaudir del contacte directe amb ells dos i preguntarlos qualsevol dubte dels seus llibres o curiositat. A més, este any s'han afegit nous escenaris de
programació com una passarel·la que porta del riu al castell amb una plaça "extraordinària".
Alguns dels artistes que hi participaran en els espectacles són la poeta Dolors Miquel i el músic
Marc Egea, els cantautors valencians Miquel Gil i Pau Alabajos i la cantant Big Mama. Ells seran
els encarregats de fomentar la lectura de la llengua catalana amb escenaris on es podran sentir i
veure poemes musicats de Vicent Andrés Estellés o un recital de poesia medieval catalana
d'autors com Ramon Llull, Ausiàs March o Pere Torroella. Estos últims, acompanyats d'una
selecció de danses medievals i improvisacions interpretades amb la viola de roda.
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A més, Obeses i Jaume Coll Mariné, guardonat amb el Premi Ausiàs March, oferiran un
espectacle en què música i poesia neixen i creixen juntes. L'espectacle, ha explicat el quartet,
s'anirà construint a poc a poc per portar a l'oient un pas més enllà de la juxtaposició de disciplines.
L'edició no només oferirà diferents espectacles, sinó que este any comencen l'activitat Litterarum
Escola per introduir la literatura dins les aules. El seu objectiu, ha comentat Pujol, és impulsar la
literatura catalana entre els lectors més joves. A partir d'una lectura de 'Curial e Güelfa' en format
pedagògic i un espectacle literari especial, s'aproparà els joves potencials lectors a un dels clàssics
de la novel·la cavalleresca catalana.
Litterarum Móra d'Ebre anirà acompanyada de la 16a edició de la Fira del Llibre Ebrenc. En total es
podran veure fins a 29 espectacles gratuïts, 5 de pagament (d'entre 5 i 10? el preu de l'entrada),
9 espectacles per a escolars i públic familiar i 3 taules de tastos d'espectacles, entre moltes
activitats més.
La fira ha sigut reforçada esta nova edició per la distinció del Premi Nacional de Cultura que atorga
el Consell Nacional de la Cultura i les Arts (CoNCA). El jurat va reconèixer el Litterarum Móra
d'Ebre per ser un espai on conflueixen literatura i espectacle en totes les seves disciplines, des
de les arts escèniques fins a les musicals, prenent com a eix la llengua catalana.
El director de Litterarum Móra d'Ebre, Albert Pujol, ha explicat este dimecres que el nou escenari
permetrà vistes molt maques i reforçarà un nou espai patrimonial dins la població.
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