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Deltebre Dansa prepara la II Nit d’Espais
Alternatius per apropar el ball al públic

ART DEL MOVIMENT

Deltebre  Redacció

Deltebre Dansa prepara una nova
edició de la II Nit d’Espais Alternatius,
que se celebrarà el 12 de juliol en el
marc d’aquest festival. La programa-
ció artística per a aquesta nit presen-
ta una oferta total de 9 espectacles
d’entrada lliure que es representaran
de manera simultània en 5 espais di-
ferents del municipi de Deltebre. Les
actuacions d'aquesta vetllada són
una selecció de diverses disciplines,
on els artistes crearan espais únics
per apropar la dansa i les arts escèni-

ques a tots els públics. A través d’a-
questa iniciativa, es proposa accions
tan diverses i singulars com un piano
dins d’una església, acrobàcies en
una plaça o una parella ballant en-
mig d’un encreuament. L’objectiu és
traure els espectacles de la Carpa
Deltebre Dansa perquè tinguen lloc a
altres espais de Deltebre, on no seria
habitual imaginar una proposta artís-
tica. Es tracta “d’expandir les arts del
moviment per tot el municipi”, asse-
gura l’organització del festival.  

En la II Nit d’Espais Alternatius
es podrà gaudir d’espectacles a

l’església de l'Assumpció, la plaça
dels Sequers (EbreTerra), l'en-
creuament entre l'avinguda Ger-
mans Carsi i el carrer Príncep,
l'Obrador - Espai de Creació i la
plaça Nicanor. La proposta artísti-
ca inclourà disciplines variades de
la mà de companyies nacionals i
internacionals, com ara Guillem
Albà i Clara Peya, David Zambrano,
Cie Ici’Bas, El Lado Oscuro de
las Flores, Zirkus Morsa, entre
d’altres. Tots els espectacles co-
mençaran a la mateixa hora (a les
22 h) i seran d’entrada gratuïta. ■

El 12 de juliol el llenguatge de la dansa i el moviment arribarà a diferents llocs de Deltebre en
el marc de la II Nit d’Espais Alternatius del Festival Deltebre Dansa.

Imatge de l’edició del 2016 de la Nit d’Espais Alternatius. / KIKU PIÑOL

Móra d’Ebre ja es troba
immersa en el Litterarum i la
Fira del Llibre Ebrenc

LITERATURA

Móra dd’Ebre  Redacció

Aquest dijous, 25 de maig, -des-
prés del tancament d’aquesta edi-
ció- es donava el tret de sortida a la
desena edició de Litterarum, la Fira
d’Espectacles Literaris que tindrà
lloc a Móra d’Ebre fins al diumenge
27 de maig. Durant aquests quatre
dies, la població esdevindrà la capi-
tal de les lletres catalanes amb un
programa que inclou més de trenta
espectacles, gairebé el doble que
el 2016, inspirats en una vintena
d'autors dels Països Catalans, en-
tre els quals hi ha Pere Quart, Car-
me Riera, Feliu Formosa, Prudenci
Bertrana, Vicent A. Estellés, Maria
Cabrera o Marta Pessarodona, sen-
se oblidar escriptors i escriptores
de les Terres de l’Ebre com Zoraida
Burgos, Artur Bladé o Francesca
Aliern.

A partir d’aquest divendres se ce-
lebrarà en paral·lel la Fira del Llibre
Ebrenc, que organitzen l’Ajunta-
ment de Móra d’Ebre, el Consell Co-
marcal de la Ribera d'Ebre, el Cen-
tre d’Estudis de la Ribera d’Ebre i
l’Institut Ramon Muntaner. Una fira
que compta amb un gran envelat
de 500 metres quadrats, instal·lat a

la plaça de la Cultura, on s’exposa-
ran uns 2.500 títols de llibres d’au-
tors o de temàtica ebrencs, s’hi
presentaran les novetats literàries
del 2017 i s’hi organitzaran diver-
ses activitats al voltant del món del
llibre. Enguany, a més, hi haurà ac-
cions per celebrar la incorporació
del mot ebrenc–a al Diccionari de
la llengua catalana de l’Institut
d’Estudis Catalans. En el marc de
la fira té lloc també el Premi Llibre-
sebrencs.org de relats curts a Inter-
net, un certamen literari organitzat
pel servei de Joventut del Consell
Comarcal de la Ribera d'Ebre. ■

‘Distint’ és un dels espectacles que
es podrà veure al Litterarum.


