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La Fira del Llibre Ebrenc i el Litterarum
baten rècord d’espectadors

LITERATURA

Móra dd’Ebre  Andreu Prunera

La millor edició del Litterarum i
de la Fira del Llibre Ebrenc. Així han
definit les dos fires els organitza-
dors després que batessen un nou
rècord tant del nombre d’especta-
dors com de programadors que en-
tre dijous i diumenge es van apro-
par a Móra d’Ebre per descobrir
l’essència de les lletres ebrenques.
“Hem augmentat un 25 per cent
el nombre d’espectadors respecte
a l’any passat i ens han valorat
també molt positivament que els
artistes hagen pogut donar-se a
conèixer davant el públic i també
els programadors”, va assegurar el
director de la fira d’espectacles
Litterarum, Albert Pujol. Tot plegat,
per celebrar el desè aniversari del
certamen.

L’essència de les lletres ebren-
ques es va poder sentir en una
trentena d’espectacles literaris
que es van representar durant els
quatre dies a Móra d’Ebre, i que
estan basats en figures tan impor-
tants com Pere Quart, Carme Riera
o Vicent Andrés Estellés. D’aques-
ta manera, es va retre homenatge
a autors d’arreu dels Països Cata-
lans, amb representació de les
illes Balears i el País Valencià però
també de l’Alguer, amb un espec-
tacle de poetes catalanoparlants
d’aquesta ciutat, que va interpre-
tar l’algueresa Franca Masu.

Tampoc hi van faltar els especta-
cles dedicats a autors ebrencs. De
fet, l’acte central, de dissabte a la
nit, va consistir en la teatralització
de l’obra Les passions de la me-
nestrala, de la xertolina Francesca
Aliern, amb una interpretació tea-
tral dirigida per Valer Gisber, que va
omplir el teatre La Llanterna.

Un altre dels espectacles emble-
màtics va tindre lloc dijous, en un

sopar inaugural que va incloure la
representació de l’espectacle
Quiet, dissenyat per Màrius Serra i
el cantant dels Amics de les Arts,
Dani Alegret. Aquest espectacle és
el resultat de la tercera residència
artística que ha promogut Littera-
rum i que va reunir Serra i Alegret a
Móra d’Ebre durant tot un cap de
setmana, on van poder treballar
conjuntament i inspirar-se a la vora
de l’Ebre. 

D’altra banda, la Fira del Llibre
Ebrenc també va incrementar el
nombre de vendes respecte a l’any
passat. Una gran llibreria, amb més
de 2.000 llibres de temàtica ebren-
ca o escrits per autors de les Terres
de l’Ebre va repartir centenars de
llibres als visitants durant tot el cap
de setmana. A pocs metres, a més,
una tretena d’autors van poder pre-
sentar les seues obres davant dels
assistents i signar-ne els llibres. La
directora de la Fira del Llibre
Ebrenc, Montse Pineda, assegura
que “hi ha molta gent que no ha-
via vingut mai i es van trobar amb
una cita que no s’esperava i que
es va sorprendre i molt”.  

Una de les novetats de la fira ha
estat la comercialització de la sa-
marreta per celebrar la inclusió del
mot ebrenc al diccionari, una ini-
ciativa que va sorgir de la pròpia
Fira del Llibre Ebrenc. Aquesta sa-
marreta, que inclou la definició del
mot ebrenc, destinarà tots els
beneficis de la seua venda al Cen-
tre d’Educació Especial Jeroni de
Moragas, i es pot trobar en dife-
rents llibreries de les quatre co-
marques que col·laboren amb la
fira del llibre.

PLA DE LECTURA Les dos fires
s’han incorporat al Pla de foment
de la lectura 2017-2020, que va
presentar el govern la setmana

passada. El conseller de Cultura,
Santi Vila, va inaugurar divendres
les dos fires i va subratllar que “el
Pla de lectura defineix aquestes
fires com a estratègiques i les re-
coneixem, amb l’Ajuntament i la
Institució de les Lletres Catala-
nes, com un referent i es garanti-
rà la seua celebració per anys vi-
nents amb els recursos que si-
guen pertinents”.

Així, de cara a les pròximes edi-
cions, des de l’organització es plan-
tegen atraure programadors de
fora del país perquè vinguen a
Móra d’Ebre i coneguen els espec-
tacles més rellevants que fan refe-

rència a obres de les lletres catala-
nes. A més a més, també ha trans-
cendit que es donarà un impuls a la

Fira del Llibre Ebrenc, ja que el prò-
xim any en celebrarà la quinzena
edició.  ■

Des de l’organització calculen que s’ha incrementat prop
d’un 25 per cent el nombre d’assistents respecte a edi-
cions anteriors. L’objectiu dels pròxims anys es fixa a po-
der estendre els espectacles de les lletres catalanes a al-
tres països europeus.

Alguns moments de la Fira del Llibre Ebrenc i el Litterarum d’enguany, a Móra d’Ebre. / CEDIDA

DESTACAT

■ El darrer concurs de la Fira del Llibre Ebrenc encara no ha acabat. L’es-
criptor Andreu Carranza ha escrit un relat breu, titulat Heliotrops, que es
pot llegir a la plataforma Wattpad. Des de la Fira del Llibre s’ha obert un
concurs, on tothom pot participar en la continuació d’aquest relat, amb
uns 200 caràcters, fent-ne un comentari després de llegir el relat. El
termini per poder participar en aquest concurs acabarà el 16 de juny. El
mateix Carranza escollirà els tres millors finals, que guanyaran un sopar li-
terari amb l’autor riberenc.  

Un sopar literari amb Andreu Carranza


