
Litterarum Móra d’Ebre prepara l’edició més extensa i ambiciosa amb el Premi Nacional de Cultura sota el braç, enguany s’han
programat 34 espectacles de tots els territoris de parla catalana i una dotzena d’espais de programació.

Móra dd’Ebre  L.B./ Redacció

Móra d’Ebre tornarà a ser punt de
referència i descoberta dels espec-
tacles literaris en llengua catalana
en la 12a edició de Litterarum que
tindrà lloc entre el 30 de maig i el 2
de juny. Reforçada amb el Premi Na-
cional de Cultura, Litterarum prepara
enguany una de les edicions més
ambicioses i extenses realitzades
fins ara amb la programació de 34
propostes escèniques inspirades en
escriptors catalans clàssics i con-
temporanis. D’estos 34 espectacles,
26 seran oberts al públic i la resta
exclusius per a programadors. I és
que Móra d’Ebre és també un punt
de trobada entre artistes i programa-
dors i en el marc de Litterarum tin-
dran lloc diversos tastos d’especta-
cles. Es tracta de presentacions en
format breu perquè companyies i
programadors entren en contacte i
enguany les taules de tastos versa-
ran sobre tres temàtiques: la Guerra
Civil; monòlegs literaris, i dansa, lec-
tures i música.

La música i la poesia d’autors clàs-
sics i contemporanis estaran de nou
presents a Litterarum amb múltiples
propostes des de la poesia musica-
da de Vicent Andrés Estellés amb el
concert de Pau Alabajos fins al reci-
tal de poesia medieval catalana
(amb textos de Ramon Llull o Ausiàs
Marc) a càrrec de la poetessa Dolors
Miquel i el músic Marc Egea. També
prendran protagonisme l’escriptora
Teresa Pàmies i el poeta, dramaturg i
artista plàstic Joan Brossa. D’estos
dos autors se celebra enguany el
centenari del seu naixement i a Litte-
rarum 2019 tindran visibilitat a tra-
vés de diferents espectacles per a
grans i menuts com Teresa Pàmies,
la llengua com a ofici de Big Mama,
un dels referents del blues a casa
nostra, o Brossabadat, un original
espectacle que combina màgia i lite-
ratura a través de contes i rondalles
de Joan Brossa. En el marc de Litte-
rarum també es presentarà el nou i
exclusiu espectacle d’Obeses i Jau-
me Coll gestat en la residència artís-
tica de Litterarum 2019. ■
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ESPECTACLE: Ciutat a cau d’orella
de Pau Alabajos
TEXTOS: Literatura de Vicent Andrés
Estellés i Pau Alabajos. Un grapat
d’històries km zero configuren un
espectacle sincer i intimista.
ON: Plaça de la Llanterna. Dj 30 de
maig, 22.15 hores. Gratuït.

ESPECTACLE: Un cor de carn de Do-
lors de Miquel i Marc Egea
TEXTOS: Literatura de Ramon Llull, el
capellà de Bolquera, la Reina de Ma-
llorba, Bernat Metge, Ausiàs March...
Literatura dels segles XIV i XV.
ON: Passera del Castell. Dv 31 de
maig, 19.30 hores. Gratuït.

ESPECTACLE: Teresa Pàmies, la llen-
gua com a ofici de Big Mama
TEXTOS: Literatura de Teresa Pàmies.
Cançons i impressions per a recor-
dar l’escriptora amb una visió d’es-
querres i feminista .
ON: Plaça de Dalt. Dv 31 de maig,
20.30 hores. Gratuït.

ESPECTACLE: Geometries de Miquel
Gil
TEXTOS: Literatura de Vicent Andrés
Estellés, Enric Casasses, Anna
Montero, Teresa Pascual... Especta-
cle de música d’arrel .
ON: La Llanterna Teatre. Dv 31 de
maig, 22.30 hores. 10 €.

ESPECTACLE: La última y nos vamos
de Rumbesia
TEXTOS: Revisió musical de poemes
de Joan Salvat-Papasseit, Maria
Mercè Marçal, Miquel Martí i Pol,
Josep Carner o Montserrat Abelló .
ON: Plaça de Dalt. Ds 1 de juny,
13.15 hores. Gratuït.

ESPECTACLE: Va com va de Va com va
Teatre
TEXTOS: L’espectacle vol ser un home-
natge al poble valencià i a la seua
cultura a través de textos de Vicent
Andrés Estellés.
ON: Molls del Riu. Ds 1 de juny, 17.00
hores. Gratuït.

ESPECTACLE: Amb ulls de dona
de Marta Millà & Medievalia Ca-
merata.
TEXTOS: Un viatge per la història de
Catalunya a partir de textos litera-
ris d’autores nostrades i d’altres
textos que han donat veu a perso-
natges femenins històrics. 
ON: Castell dels Entença. Ds 1 de
juny, 22.30 hores. 5 €.

ESPECTACLE: Canta’m riu avall de
Marta & Gregori.
TEXTOS: Literatura de Gerard Vergés,
Andreu Carranza, Desideri Lombar-
te o Hèctor Moret. L’espectacle pas-
sa per diversos autors que tracten
l’estima cap a la terra i la manera
de parlar de la gent de l’Ebre.
ON: Plaça de Dalt. Dg 2 de juny,
13.15 hores. Gratuït.

ESPECTACLE: La mona Miquela de Pe-
pa Lavilla
TEXTOS: Literatura de Joan Brossa. Re-
cital a ritme de tango del monòleg
de la Mona Miquela extret de l’obra
de teatre Rapsòdia de Music-hall.
ON: Plaça de Dalt. Ds 1 de juny,
20.30 hores.  Gratuït.

ESPECTACLE: Brossabadat de Jordi
Cambras
TEXTOS: Espectacle sorprenent que
barreja màgia i la paraula del poeta
Joan Brossa, submergint el públic
en el món de l'il·lusionisme.
ON: Plaça de Dalt. Ds 1 de juny,
20.45 hores.  Gratuït.

La literatura en llengua catalana

torna a escena al Litterarum 2019


