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La companyia Up Arte inaugurará el festival amb l’e sp e cta c le ‘Aureo', f o t o : e t c a .c a t / f e s t i c a m

Program ado

Les arts surten al carrer en la 
sisena edició del FesticAM

El Festival Internacional de Teatre i Clrc d ’Amposta reunirá més de 20 
propostes multidlsclplináries a partir de demá i el cap de setmana

R E D A C C IÓ

AMPOSTA

Amposta es convertirá en la capi
tal de les arts de carrer. Exhibi- 
cions i espectacles de circ itine- 
rant, passant per instaHacions, 
titelles o tallers, serán les prota
gonistas del Festival Internacional 
de Teatre i Circ d’Amposta, a par
tir de demá, i durant tot el cap de 
setmana, amb un total de 20 pro
postes multidisciplináries.

El director del FesticAM, Jordi 
Príncep, ha destacat que «Cata
lunya está exportant moltes pro
postes d’arts de carrer a festivals i 
programacions d’arreu del món, 
fet que fa que sigui un territori de 
referencia en arts de carrer i Am
posta vol ser-ne un deis focus de 
difusió. La nostra ciutat s’está di- 
buixant dins el territori com expo- 
nent d’innovació cultural, i ho fa 
acollint propostes capdavanteres 
en els diferents sectors artístics».

Aquesta edició, el FesticAM aco- 
llirá diverses novetats, una d’elles 
és la seva incorporació al progra
ma ‘Fem Dansa’ del Pía Impuls de 
la Dansa de la Generalitat de Ca
talunya, fet que ha atorgat al Fes
tival l’oportunitat de comptar amb 
espectacles multi premiats i artis- 
tes de renom internacional.

Peí que fa a la inauguració  
d’aquesta sisena edició, el diven-

dres a les 21.30 h a la plaga Ra
món Berenguer iy  la companyia 
Up Arte donará el tret de sortida 
amb Aureo, un espectacle de circ 
amb acrobácies d’alt nivell técnic, 
en un espai on les relacions entre 
objectes i persones han estat cal- 
culades amb precisió i argument. 
Res es arbitran. No hi ha historia, 
no hi ha res a contar, només crear 
en l’espectador una atracció cap

L’apunt
Impuls a la cultura i 
l’art en viu
•  El Festival Internacional de 
Teatre i circ d’Amposta neix 
l’any 2013. És un projecte que 
aposta per impulsar la cultura i 
les arts en viu al territori de les 
Terres de l’Ebre, ser nexe 
d’apropament i ressó cap al 
sud. El festival és també un 
espai de relació i diáleg, 
investigació, intercanvi i 
apropament.

al que és visual, el contrast entre 
l’acollidor i la incertesa de cada 
element, cada salt, cada caiguda.

Posteriorment, a les 23 hores a 
la plaga de l’Ajuntament, seguirá 
l’espectacle Josafat, Gran Premi

de Circ BBVA 2019 de la compa
nyia Passabarret. Es tracta d’una 
adaptació en clau de circ de la 
clássica novel-la modernista de 
Prudenci Bertrana que descons- 
trueix la passió, la por, les contra- 
diccions, les obsessions, els con
trastos i la tragedia d’aquest Ge- 
perut de NotrcDamc catalá.

També demá, a les 19 hores al 
Casal, tindrá lloc Els arrugats, 
una obra de teatre sobre les dife
rents capacitats de cada persona, 
que reivindica que totes són vali
des, només cal descobrir-les i po- 
tenciar-les, a cárrec de la compa
nyia l’Espill de la Fundado Mercé 
Pía.

Quan veiem un teló saben que 
alió que veurem a l’altre costat és 
ima ficció i esperem que ens ajudi 
a entendre, oblidar o suportar la 
realitat d’aquest costat. Pero ... I si 
posem un teló per emmarcar la 
realitat i la tractem com a ficció? 
Aquesta és l’esséncia de l’espec
tacle Al otro lado, de la compa
nyia Zanguango Teatro i que es 
podrá veure el diumenge 13 d’oc- 
tubre a les 11.30 hores al carrer 
Major.

Centrada a tots els espectacles i 
tallers és gratuita. Només s’haurá 
de reservar entrada per ais espec
tacles en espais d’aforament limi- 
tat a la página web de rAjunta
ment d’Amposta.

Actes

Més d’un centenar 
d’autors a les Jornades 
de Lletres Ebrenques

R E D A CCIÓ
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Una v in te n a  d ’a ctiv ita ts  
co n fo rm en  la p ro g ra m a d o  
del ce rtam en  que se  
ce le b ra rá  del 15 al 19 
d ’o ctu b re

Més d’un centenar de persones 
participaran activament en una 
vintena d’activitats, que es re- 
parteixen en cinc dies. Són les 
principáis xifres de la catorzena 
edició de les Jornades de Lletres 
Ebrenques, que tindran lloc del 
15 al 19 d’octubre a la Bibliote
ca Comarcal Sebastiá J. Arbó.

La inauguració institucional 
de les jornades será el dia 18 a 
partir de les 19.30 hores, amb la 
conferencia que impartirá Rafel 
Nadal. Tot seguit es reconeixerá 
la tasca cultural de Robert Rallo 
i es fará entrega del premi Mérit 
de les Llestres Ebrenques.

En aquesta edició, destaca la 
participació d’escriptors ja con
solidáis i de renom com Jordi 
Cabré, Rafel Nadal, Francesca 
Aliern, Miquel Esteve, o Jesús 
M. Tibau, Yannick Garcia, Jesús

Serrano o d’altres emergents 
com María Climent, Alex de la 
Guia o Susanna Lizárraga, entre 
d’altres.

Quant ais eixos temátics, les 
catorzenes Jornades de les Lle
tres Ebrenques preveuen deba- 
tre sobre la novel-la negra, en 
dues taules rodones. La primera, 
dissabte 19 a les 10 del matí, 
amb ‘Ebre negre: crims vora el 
riu’. La segona Tinta negra, dis
sabte a les 12.30 hores.

Les Jornades de Lletres Ebren
ques també tractaran sobre lite
ratura infantil i juvenil amb una 
xerrada a cárrec de Paula Jarrín, 
directora de la llibreria Al-lots, 
de Barcelona, acompanyada de 
diferents autors. I el dissabte la 
tarda será el tom de la presenta
d o  al públic de nous valors lite- 
raris de les Terres de l’Ebre, així 
com una taula rodona sobre les 
xarxes socials: ‘El procés creatiu 
en un món digital: influencers’, 
on participaran Jonathan Rius, 
més conegut com a Pinapli (Ins- 
tagram), Joaquim Forcadell (Fa- 
cebook), Paula Mayóles (@Ma- 
yoletes, Instagram), Mixa (boo- 
ktuber) i Keila Garcia. La con- 
duirá Xavier Miró.

Música

Doble concert am b Oso Leone 
1 Harrison Ford Fiesta a TGN
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L e s  d u e s  a c tu a c io n s, que  
só n  gratuTtes, tin d ran  llo c  a 
la C a p s a  d e  M ú sica  a p artir 
de le s  22.30 h o res

El millor del panoram a indie, 
rock i altematiu de Tescena mu
sical té una cita demá a la Capsa 
de Música de Tarragona dins del 
cicle de concerts gratuits que 
Movistar organitza cada mes a 
la ciutat. La Capsa de Música 
acollirá a partir de les 22.30 ho
res els directes de Harrison Ford 
Fiesta, que actuaran com a telo- 
ners, i Oso Leone, com a grup 
principal.

Els mallorquins Oso Leone van 
sorprendre fa dues temporades 
amb un álbum homónim en qué 
el folk era el genere dominant.

Unísons ben temperáis, guita- 
rres serenes i cálids arranja- 
ments mollejant un discurs subs
tancial que obligava a seguir-los 
el rastre allá on fossin. El que no 
s’esperava és que el seu itinerari 
creatiu ulterior tingués tan ta  
amplitud.

Romain, César, Pablo i David 
Harrison Ford Fiesta. Els tres 
van iniciar l’any 2013 la recerca 
de l ’aco m o d a m e n t a unes 
cangons que es presentaven tan 
cálides com esmunyedís pels 
seus múltiples punts de fúgida 
estilístics.

Cariño, Joan Masdeu, Papa 
Topo, Mavica, Le Nais o Esculas 
Pías són alguns deis próxims 
gmps i solistes que actuaran els 
próxims mesos en aquests con
certs gratuits invitacions que es 
poden recollir a les botigues Mo
vistar de Tarragona.
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