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Divendres, 5

De Picasso a Barceló. Darrers dies
de la mostra dedicada a la plàsti-
ca espanyola de la segona meitat
del segle XX.
Sala d'Exposicions de Caixa Tarrago-
na, carrer d'Higini Anglès, 5, Tarrago-
na (de 10.00 a 14.00 i de 17.00 a
21.00 hores).

Devoris causa.Muntatge de circ
d'Escarlata Circus dirigit per Jordi
Aspa i Bet Miralta.
Jardí del Teatre Metropol, rambla
Nova, 46, Tarragona (19.30 hores).

Inauguració de la restauració de la
capella de Sant Isidre. Presentació
de la capella restaurada de
l'Església de Sant Joan de Valls.
Església de Sant Joan de Valls, Valls
(20.00 hores).

Concert de Barcelona Modern Pro-
ject. Espectacle Del Segle XX al
segle XXI, amb Cecilio Tieles al
piano i Evelio Tieles al violí.
Auditori Josep Carreras, plaça de
Frederic Mompou, Vila-seca (22.00
hores).

Dissabte, 6

Trenet literari. Viatges per la po-
blació, amb poemes i fragments
literaris a les parades. Forma part
de la 2ª Fira d'espectacles literatis
Litteratum.
La Llanterna Teatre (dissabte) i plaça
de la Cultura (diumenge), Móra
d'Ebre (de 10.00 a 14.00 i de 17.00
a 20.00 hores).

K-19: The windowmaker. Projecció
de la pel·lícula de Kathryn Bige-
low dins del programa d'activitats
Cine Club.
Museu del Port de Tarragona (Refugi
2), Moll de Costa, Tarragona (18.00
hores).

La feréstega domada. Representa-
ció de l'obra de William Shakes-
peare pel Taller d'Interpretació,
sota la direcció de Rosa Mateu.
Teatre Bartrina, plaça del Teatre, 1,
Reus (21.00 hores).

La belleza del asombro. Gala màgi-
ca a càrrec de Rene Lavand.
Bravium Teatre, carrer de la Presó,
13, Reus (21.00 hores).

Diumenge, 7

VI Fira del Llibre Ebrenc. Trobada
anual dedicada als llibres del Prio-
rat, Ribera d'Ebre, Terra Alta, Baix
Ebre, Montsià, Matarranya, Ports
i Baix Maestrat.
Plaça de la Cultura, Móra d'Ebre (de
10.00 a 21.00 hores).

Pau, apòstol a Tàrraco: vida, missat-
ge, presència. Conferència de
Josep Ponce i Andreu Muñoz.
Auditori de Caixa Tarragona, carrer
de Pere Martell, 2, Tarragona (10.30
hores).

Reus i el circ. Darrer dia per visi-
tar la mostra de 125 fotografies,
d'autors de diverses èpoques, de-
dicades a la presència del circ a la
ciutat.
Centre de la Imatge Mas Iglesias,
carrer de Juame Vidal i Alcover, 6,
Reus (d'11.00 a 14.00 hores).

XXVI Aplec del Vendrell. Amb les
cobles Principal del Llobregat,
Bellpuig Cobla i Ciutat de Reus.
Plaça de la Sardana i La Rambla, El
Vendrell (de 12.00 a 18.00 hores).

La companyia dels directors
artístics del Trapezi deReus, Es-
carlata Circus, instal·la avui i de-
mà la seva petita carpa de circ
–només hi caben 50 persones–
als jardins del Teatre Metropol
de Tarragona per oferir
l'espectacle Devoris causa.
Tot i el que sembla a primera

vista, “no es tracta d'un especta-
cle de circ”, segons explica Bet
Miralta, directora i intèrpret de
l'obra juntament amb Jordi As-
pa.Devoris causa “té continguts
i elements de circ”, però és una
altra cosa. L'obra, que es va es-

trenar al festival TemporadaAl-
ta de Girona, es presenta com
un “punt i a part” en la trajectò-
ria de la companyia, que porta
22 anys de recorregut.
Sota la vela, Miralta i Aspa

teixiran una història de senti-
ments i emocions que té un
gran secret. Ho faran a través
de la manipulació de verdures,
les altres protagonistes de
l'obra, en la qual hi han
col·laborat una vintena de per-
sones. Devoris causa també es
podrà veure a Reus el 26 i 27 de
setembre. / M. R. Martí

Una imatge de la passada edició de la Fira del Llibre Ebrenc de Móra d'Ebre
FIRA DEL LLIBRE EBRENC

MARIA ROSA MARTÍ
Móra d'Ebre

L a Fira del Llibre
Ebrenc de Móra
d'Ebre continua crei-
xent i ho fa per la ves-
sant artística. L'any

passat, el certamen es va comple-
mentar amb la primera edició del
Litterarum, la fira d'espectacles
literaris que se celebra entre avui
i diumenge. Comexplica el direc-
tor de les dues fires, Albert Pujol,
la primera edició va ser una “pro-
va de laboratori”, on es va convi-
dar sis companyies de les Terres
de l'Ebre. En aquesta segona fira,
l'organització ha apostat permul-
tiplicar els actes literaris, que de

sis han passat a 18, ampliant-ne
també la procedència a tots els
Països Catalans. El repte és
reunir 3.000 espectadors en tres
dies.
Per arribar-hi, es presenten 18

propostes de tots els formats (tea-
tre,música, dansa, espectacles de
carrer o cercavila). Tots són es-
pectacles estrenats l'any passat o
readaptats especialment per al
Litterarum, i el seu eix central és
la literatura catalana. L'única es-
trena és Terra de mar i baldana,
de la companyia LaMaleta Portà-
til. Aquesta proposta ebrenca gi-

ra al voltant de la gastronomia
del territori, marinada per la mú-
sica. És una proposició que tren-
ca la visió clàssica de l'espectacle
literari, la de “un poeta recitant,
acompanyat d'un piano”, explica
Pujol. De fet, l'objectiu és am-
pliar la visió del públic i dels pro-
gramadors i oferir-los especta-
cles “contractables i amb un ca-
txet raonable”.
Entre el cartell, destaca una

obra per a tots els públics, Sis
Joans, de LaCompanyia del Prín-
cep Totilau. L'espectacle de tite-
lles es basa en sis contes de Car-

les Riba escrits per a infants, i es
va estrenar al Teatre Nacional de
Catalunya. També hi ha Et deixa-
ré la veu, de Josep Tero, que posa
en escena fragments de prosa i
poesia de Maria Àngels Anglada,
amb les actriusCarmeCallol i Pe-
pa López, i Formosa x Formosa,
un espectacle demúsica i cant on
l'actriu i cantant Ester Formosa
ens acosta a l'univers del poeta
Feliu Formosa.
Pel que fa a l'origen de tot ple-

gat, la 6ena Fira del Llibre
Ebrenc, aquesta continua cele-
brant-se un únic dia, el diumen-

ge. Tot i la crisi, aquest any es
mantenen les xifres dels ante-
riors anys, amb una vintena
d'estands i la presència d'una qua-
rantena d'autors de les Terres de
l'Ebre. Entre ells, l'escriptor ribe-
renc Andreu Carranza, que pre-
sentarà el seu últim llibre, Impre-
mta babel, Francesca Aliern, Mi-
quel Esteve o Josep Igual.
Com explica Albert Pujol, ells

són el reclam del públic, que veu
en la fira “l'excusa perfecta per
trobar, parlar o fins i tot anar a
fer una cervesa” amb el seu autor
preferit.c

Jordi Aspa i Bet Miralta són els intèrprets de ‘Devoris causa’

C U L T U R A

La Fira del Llibre
Ebrenc de Móra
d'Ebre inclou
18 propostes de
teatre, música o dansa

ESCARLATA CIRCUS

Laliteraturaes faespectacle
P I S T E S

ANUNCI
Aprovada inicialment pel Ple de la Corporació, en
sessió duta a terme el dia 25 demaig de 2009, la
modificació puntual número 14del Pla d'ordenació
urbanísticamunicipal d'Amposta referent al canvi
de qualificació de sòl afectant els sistemes
generals d'espais lliures, de serveis tècnics i
d'equipament comunitari i al PAU-4, redactada
per l'Arquitectemunicipal, JaumeCastellvíMiralles,
s’exposaalpúblicperun terminid’unmes, comptat
apartir del dia següental de la inserciódel present
anunci en el Butlletí Oficial de la Província, durant
el qual podrà ser examinat pel qualsevol persona
i formular-se lesallegacionsquesiguinprocedents.

Amposta, 27 de maig de 2009.
L'ALCALDE,
Sgt. Manel Ferré Montañés.
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Unacarpade circ
als jardins delMetropol


