
M
ór

a 
la

 N
ov

a 
| M

as
 d

e 
Ba

rb
er

an
s 

| L
a 

G
al

er
a

Vinebre | Sant Carles de la Ràpita
V

ilalba dels A
rcs | S

ant Jaum
e d’Enveja | A

m
posta

ESTIU 2019



4-7 | ABANS DEL VIATGE
Dissabte, 27 de juliol a les 20 h
Punt d’acollida del Museu del Ferrocarril 
(Móra la Nova)

8-11 | EL RACÓ DE LA JOTA  
AL RACÓ DELS ARTESANS  
Dissabte, 3 d’agost, a les 20 h 
Plaça de l’Església  
(Mas de Barberans)

12-15 | CERÀMICA EN DANSA
Divendres, 9 d’agost a les 21 h
Terracota, Centre d’Interpretació  
de la Terrissa de la Galera  
(Ajuntament de la Galera) 

16-19 | ANOD
Diumenge, 25 d’agost a les 20 h
Ca Don Joan
(Vinebre)

20-23 |KOINÉ
Dissabte, 21 de setembre a les 20 h
Plaça Agustí Vizcarro - Museu de la Mar  
de l’Ebre (Sant Carles de la Ràpita) 

24-27 | JUSTO “DANSA TEATRE”
Dissabte 21 de setembre a les 19 h
Espai Històric “Mirador del Bassot” 
(Vilalba dels Arcs) 

28-31 | MEMÒRIES LÍQUIDES.  
VEUS DELS RENTADORS
Diumenge, 22 de setembre a les 19,30 h
Centre d’Interpretació de les Barraques  
del Delta (Sant Jaume d’Enveja)

32-35 | H2O
Dissabte, 28 de setembre a les 20 h
Embarcador fluvial 
(Amposta)

PROGRAMA D’ACTIVITATS



PRESENTACIÓ

Després que la il·lustració protagonitzés l’any passat el festival Ebre, Art  
& Patrimoni, enguany la música en torna a ser la protagonista. En aquesta nova 
edició d’Ebre, Música & Patrimoni, el festival presenta  8 espectacles de petit 
format on la dansa, la videodansa, l’expressió corporal, les performances,... 
es fusionen amb el teatre, els llibres, la cultura popular, l’art, la memòria, etc. 
En conjunt 8 experiències interdisciplinars ubicades sempre en escenaris 
patrimonials.

Us convidem a que en els mesos de juliol, agost i setembre visiteu les activitats 
que hem organitzat i que descobriu, si encara no ho heu fet, l’oferta d’exposicions 
i de continguts que acollim de forma permanent els museus i centres 
d’interpretació que participen en el cicle “Ebre, Música & Patrimoni”. Aquest és 
sens dubte, un programa per gaudir pausadament de la diversitat del patrimoni  
i la cultura de les Terres de l’Ebre. Les activitats són gratuïtes i estan adreçades  
a qualsevol amant del patrimoni i la música, gent curiosa, famílies i turistes.

Amb els dos cicles Ebre, Art & Patrimoni i Ebre, Música & Patrimoni, que organitza 
la xarxa territorial del Servei d’Atenció als Museus de les Terres de l’Ebre 
–encapçalada pel Museu de les Terres de l’Ebre i el Departament de Cultura– 
pretenem apropar el paisatge, la història, les formes de vida i el ric patrimoni del 
territori a la ciutadania, creant  sinèrgies transversals i irrepetibles. I això, tant 
en el sentit patrimonial i artístic, mitjançant la fusió de llenguatges i disciplines, 
com amb el caràcter lúdic i informal de la programació. L’estiu i el temps de lleure 
esdevenen una oportunitat per visitar els museus  de les Terres de l’Ebre i gaudir 
d’aquestes vuit propostes úniques i descobrir l’ampli ventall de possibilitats que 
ofereixen el maridatge de la dansa,  la música i el patrimoni, ubicats en espais 
singulars i evocadors del territori. 
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MUSEU DEL FERROCARRIL
C. Estació s/n. Móra la Nova 
(Estació de Ferrocarril)
www.museuferrocarril.cat
616 091 470

Exposició permanent
Dissabte, diumenge i festius: la visita sempre  
és guiada i té lloc a les 11:30 h i a les 17:00 h.
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ABANS DEL VIATGE
Torre de l’enclavament  
Punt d’acollida del Museu del Ferrocarril
27 de juliol a les 20 h

El tren que et porta d’estació en estació, d’etapa en etapa, 
que et fa gaudir del camí, veient el que deixes enrere,  
en el mateix instant que aprecies un nou paisatge que es 
presenta i que, de seguida, torna a quedar fora dels teus ulls. 
Com bé diu Lluís Llach en la seva cançó Ítaca:
“Quan surts per fer el viatge cap a Ítaca, has de pregar  
que el camí sigui llarg, ple d’aventures, ple de coneixences”.

L’espectacle es complementarà amb el Bateig ferroviari,  
una activitat que anualment programa el Museu per lliurar  
un “carnet ferroviari” als xiquets i xiquetes que cada any  
es vinculen al centre.

M
useu del Ferrocarril
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JAUME FRAGA, TONI 
APARISI I IRIS PINTOS
Els artistes, col·laboradors de l’Escola 
Municipal de Música i Dansa de Móra 
d’Ebre s’uneixen en aquest col·lectiu 
per tal de presentar el site specific  
de dansa i música en directe “Abans del 
viatge”. Un músic i dos ballarins creen 
aquesta performance especialment  
per al cicle “Ebre, Música i Patrimoni”.

M
useu del Ferrocarril
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CENTRE DE  
DESENVOLUPAMENT RURAL. 
MUSEU DE LA PAUMA
C. del Clavell, 52.  
Mas de Barberans 
www.cdrmuseudelapauma.cat
977 053 778

Exposició permanent
De l’1 de juny fins al 30 de setembre:
Feiners, festius i tots els caps de setmana: de 12 a 14 h
Laborables de juliol i agost: de 9:30 a 14 h
Els dilluns no festius, tancat
Tots els dies d’obertura hi ha la possibilitat de visita 
guiada a les 12:30 h (grup mínim 4 persones)

ALTRES ACTIVITATS ESTIVALS
“Fibrescampus”, del 29 de juliol a l’1 d’agost

Inauguració de l’exposició de Beatriz Unzueta,  
1 d’agost a les 20 h

Racó dels Artesans. Fira Monogràfica  
de les Fibres Vegetals, 3 i 4 d’agost

Inauguració de l’exposició “Els vers del Montsià 
de Núria Casanellas”, 9 d’agost a les 19 h
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EL RACÓ DE LA JOTA AL RACÓ  
DELS ARTESANS 
Plaça de l’Església 
Dissabte 3 d’agost, a les 20 h  
Espectacle de Jota Ballada a càrrec del Grup de Ball Jota Planera

Diumenge 4 d’agost, a les 19:30 h presentació del llibre:  
Els cants de les plantes del Taller de Cant de Mas de Barberans.  
Hi col·labora la Unió Musical de Mas de Barberans.

Ballada de jotes a càrrec del Grup de Dansa Paracota.  
Acompanyats per la Rondalla  Suc d’Anguila.

La música i l’artesania viuen una simbiosi interessant  
al Mas de Barberans. Des del grup del taller de cant,  
que des del 2011 organitza el Museu de la Pauma,  
s’ha impulsat conjuntament un projecte que relaciona  
la música popular amb les plantes i amb la pròpia 
activitat del Centre de Desenvolupament Rural.  
L’han batejat amb el nom Els cants de les plantes  
i s’ha elaborat un llibre amb una selecció de cobles 
dedicades a un centenar d’espècies de plantes que 
viuen per la zona dels Ports i àrea d’influència. 
Paral·lelament, un capítol de la publicació estarà 
dedicat als treballs de la pauma, amb una tria de cobles 
i una versió cantada de la jota masovera. 

M
useu de la Paum

a
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GRUP DE BALL JOTA PLANERA,
TALLER DE CANT,
UNIÓ MUSICAL DE MAS  
DE BARBERANS,
GRUP DE DANSA PARACOTA,
RONDALLA SUC D’ANGUILA,
ARTURO GAYA, 
SALVADOR CARDERO  
I JOAN MARIA ROMANÍ
El projecte compta amb la coordinació del músic ebrenc 
Arturo Gaya; l’assessorament científic de Salvador 
Cardero, especialista en botànica i membre del Grup de 
Recerca Científica Terres de l’Ebre; i la col·laboració del 
filòleg Joan Maria Romaní. El document sonor, gravat  
amb la col·laboració de la Unió Musical de Mas de 
Barberans, està finançat per l’Observatori del Patrimoni 
Etnològic i Immaterial, del qual el Museu de la Pauma  
n’és Antena, i per l’Ajuntament de Mas de Barberans.
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CENTRE D’INTERPRETACIÓ  
DE LA TERRISSA DE LA GALERA
C. Sant Llorenç, 36. La Galera
www.la-galera.cat/turisme/terracota.php
977 718 339

Exposició permanent
 Dimecres a divendres de 9:30 a 13:30 h;  
dissabtes, diumenges i festius de 12:00 a 14:00 h.

ALTRES ACTIVITATS ESTIVALS
Exposició de fotografia monotemàtica  
“La Lluna” de Joan Ramon Molero, del 28 de juny 
al 28 de juliol

Ceràmica de Teresa Marta Batalla, del 3 d’agost 
al 15 de setembre

Exposició col·lectiva del Grup Foll’Art,  
del 20 de setembre al 27 d’octubre
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CERÀMICA EN DANSA
Terracota, Centre d’Interpretació de la Terrissa de la Galera  
(Ajuntament de la Galera)  
9 d’agost a les 21 h

En l’acte d’inauguració de l’exposició “Ceràmica en 
dansa” podrem percebre la fusió de dues disciplines,  
una dinàmica i una estàtica. La ceramista Teresa-
Marta Batalla, ens mostrarà en directe, com les seves 
mans, seguint el seu compàs habitual, donen forma al 
fang. Mentre la Teresa crea, l’Arnau Castro interpreta 
els seus gestos i moviments i transportant-los a la 
dansa contemporània. Ens trobarem davant d’una 
reinterpretació entre dos disciplines artístiques per 
assolir nous matisos d’expressivitat a través d’una 
performance, una acció poètica i una proposta singular  
i única que formarà part del programa de l’inici de les 
Festes Majors de la Galera.
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TERESA MARTA BATALLA 
Ceramista amb estudis de Disseny Gràfic a l’Escola 
Elisava, estudis de ceràmica al Taller Escola de Ceràmica 
Raku de Barcelona i l’any 1984 obté el títol d’Arts i Oficis, 
especialitat Ceràmica. Des de l’any 2009 és mestra 
artesana ceramista. L’any 1991 crea, amb el pintor  
i escultor Rainer G. Schumacher, el seu propi taller a 
Catalunya i l’any 2004 instal·len a un finca, a Roquetes,  
als peus dels Ports, els tallers i galeria “El Raval de l’Art”.  
Ha realitzat cursos de tot tipus relacionats amb la ceràmica: 
esmalts, rakú, cuites, etc. i exposicions per diferents 
indrets de Catalunya i l’estranger. Les peces de ceràmica 
que elabora són peces magnífiques, que recorden, sobretot, 
a la ceràmica dels ibers, dels grecs i la ceràmica medieval. 
Decoracions amb motius geomètrics de línies, cercles, 
figures humanes, animals i vegetals amb un estil estilitzat  
i arcaïtzant. Formes bombades, gerros amb nanses o sense, 
grans boques, gerres, etc. peces elegants, belles i de gran 
qualitat tècnica i formal que ens apropen a un món ple 
de símbols i enigmes que permeten descobrir o recordar 
cultures llunyanes.

ARNAU CASTRO
Ha ballat en nombroses companyies, entre elles, la Rex 
Levitates Dance Company, la Companyia de Danza Metros, 
etc. La seva trajectòria l’ha portat a actuar a països com 
Japó, França, Irlanda i diferents indrets de la península.
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CA DON JOAN
Pl. de la Constitució, 2
Vinebre
977 405 781
www.turismevinebre.cat

Horaris exposició permanent
Dissabtes i diumenges de 10 a 14 h.

ALTRES ACTIVITATS ESTIVALS
Visites al poblat iberoromà de Sant Miquel 
Dissabtes i diumenges de de 10 a 14 h.
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ANOD 
Ca Don Joan
25 d’agost a les 20 h

Ca Don Joan és l’escenari del videodansa ANOD, que pretén 
unir sentiments, vivències i secrets de la casa. Es mostren 
així les seves estances de manera més íntima i recuperant 
la memòria de la dona que vivia entre parets. L’espai viscut, 
ara museografiat, i la dansa es fusionen en un sol relat per 
a donar protagonisme a la dona. L’adoctrinament a què 
ha estat sotmesa i el rol al qual se l’ha relegada durant 
temps, al marge dels nous aires de modernitat inherents a 
l’ascens de la burgesia, al poder, són l’argument d’aquesta 
creació artística. Un clam per a trencar estereotips i cercar 
la igualtat, sense diferència de classes. Parlem d’aquella 
dona que treballava a la cuina dia i nit, però també de la 
dona de casa, presonera i esclava dels pensaments dels 
homes. Dones que durant segles han lluitat per aconseguir 
la llibertat, però que en el seu moment eren presoneres de 
les cordes i les normes imposades per la societat. Aquesta 
obra fou presentada a Ca Batistó al Museu d’Alcover.
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MARTA ARJONA
És graduada en Comunicació Audiovisual per la 
Universitat Rovira i Virgili (2014), on després continua  
els seus estudis de Periodisme, i al 2016 obté el Màster 
en Comunicació Estratègica a la Societat del Risc.  
La dansa sempre ha format part de la seva vida,  
i per això al gener de 2015 crea DansPXL com a 
productora audiovisual i fotogràfica especialitzada  
en dansa i arts escèniques, des d’on produeix  
diferents peces de videodansa que han estat premiades  
i seleccionades arreu del món.

MEI CASABONA 
és gradua en dansa contemporània per l’Institut del Teatre 
de Barcelona l’any 2003. El mateix any, forma part de la 
coreografia “Gossos de ciutat” de Bebeto Cidra, obtenint 
el 1r premi al 17º Certamen Coreográfico de Madrid.  
El 2014 obté la Llicenciatura en Pedagogia de la Dansa  
per l’Institut del Teatre, i des de 2010 dirigeix DansAra, 
Espai Municipal de Dansa de Sarral. Des de 2014 
codirigeix produccions de videodansa amb Marta Arjona.
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MUSEU DE LA MAR  
DE L’EBRE
Pl. d’Agustí Vizcarro s/n.  
Sant Carles de la Ràpita
www.museuterresebre.cat
673 522 901

Exposició permanent
Dimecres a diumenge d’11:00 a 14:00 h  
i de 17: 30 a 20:30 h. 

ALTRES ACTIVITATS ESTIVALS
Rutes teatralitzades “Sant Carles de la Ràpita, 
uns inicis costosos”  
2, 9, 16, 23 i 30 de juliol; 6, 13, 20 i 27 d’agost;  
3, 10 i 17 de setembre, a les 20 h
Punt de trobada: Església Nova
Preu 5 € (menors de 7 anys gratuït)

Exposició d’escultura Ràpita 2502 de Marc 
Raventós, del 12 de juliol a l’1 de setembre
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KOINÉ
Plaça Agustí Vizcarro - Museu de la Mar de l’Ebre
Dissabte, 21 de setembre a les 20 h

Les dues escoles de dansa del municipi ens proposen  
un espectacle basat en un dels patrimonis immaterials  
més vius de les Terres de l’Ebre, els balls tradicionals.  
A aquests s’afegeix el patrimoni artístic en forma d’obres 
plàstiques visuals que surten dels seus marcs per a ballar. 
La suma de tots dos elements es van intercalant durant 
l’espectacle, i ofereixen una posada en escena dinàmica  
i canviant, com la mar, al voltant de la qual les comunitats 
humanes han creat unes manifestacions culturals  
que tenen en la dansa una de les representacions  
més singulars. 

M
useu de la M

ar de l’Ebre
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ESCOLA DE DANSA 
ESTHER ROSELLÓ

Compta amb prop de 40 anys 
d’experiència. La base de l’escola 
és la dansa clàssica, però també 
ofereixen altres disciplines, 
destacant el Hip-hop, modalitat  
en la que disposen de cursos 
homologats per la International  
Hip-hop School. 
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L’ESCOLA JAS DANSA
Amb més de 10 anys dedicats  
a l’ensenyament de la dansa,  
ofereix formació en diverses 
disciplines, destacant amb 
l’espanyola. També formen als 
seus alumnes per a les proves 
d’accés als estudis de dansa en 
els conservatoris i per a concursos 
nacionals i internacionals. 

M
useu de la M

ar de l’Ebre
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CENTRE D’INTERPRETACIÓ  
DE LES BARRAQUES  
DEL DELTA
C. Carles I, 22. 
Sant Jaume d’Enveja
www.santjaumeturisme.cat
977 468 175 

Exposició permanent 
Dissabtes i diumenges de 10 a 14 h.

ALTRES ACTIVITATS ESTIVALS
Exposició “La meva terra és de colors”  
d’Emili Zaragoza, Del 10 d’agost al 29  
de setembre Centre d’Interpretació de les 
Barraques del Delta
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MEMÒRIES LÍQUIDES.  
VEUS DELS RENTADORS
Centre d’Interpretació de les Barraques del Delta
22 de setembre a les 19,30 h

Igual com en els anys anteriors hem recuperat al Centre 
d’Interpretació de les Barraques del Delta les tradicions 
de fer conserva de tomata o coure el pa, enguany 
recordarem com es rentava abans.

Un acte de memòria històrica a través de fonts orals 
i un homenatge a les tasques invisibilitzades i gens 
valorades de les dones en el manteniment de la salut 
i el benestar de les famílies en èpoques dures i sense 
comoditats. Aquest espectacle inclou: testimonis de 
dones, mostra d’objectes (rentadors de fusta, cossis, 
paneres, sabó, roba, llibres, etc.), lectures en veu alta  
i cançons, tot acompanyat de la dansa contemporània  
i la participació de les dones de Sant Jaume d’Enveja  
i del públic. A més de fotografies, vídeos, sorpreses  
i un brindis final amb cava.
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ROSA VENDRELL
Rosa Vendrell és de la comarca del Penedès on treballa  
com a dinamitzadora cultural i enoturística. Llicenciada  
en comunicació audiovisual i tècnica en igualtat de gènere, 
ha estat promotora de propostes culturals diverses a l’entorn 
de Neus Català, les dones deportades a Ravensbruch,  
els concerts Font de la Canya, el patrimoni de la pedra  
en sec, etc. 

L’espectacle “Memòries líquides. Veus dels rentadors”,  
que ella ha documentat i protagonitza, està prop d’arribar 
 a la xifra de 40 representacions arreu dels Països Catalans.
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MUSEU DE LES TERRES  
DE L’EBRE
C. Gran Capità, 34. Amposta
www.museuterresebre.cat
977 702 954

Exposició permanent
Dimarts a dissabte d’11:00 a 14:00 h i de 17:30 a 20:00 h; 
diumenges i festius d’11:30 a 14:00 h. 

ALTRES ACTIVITATS ESTIVALS
Exposició “Col·leccionar passions: la família 
Torres-Soriano i la cultura material dels 
pastors”, del 19 de juliol al 22 setembre.  
Sala d’exposicions temporals

DeltaChamber Music Festival. IV Festival de 
Música de Cambra, del 27 de juliol al 4 d’agost. 
Vestíbul del Museu de les Terres de l’Ebre

Exposició “Lo Delta 4.30” de José A. Sartorio, 
del 27 de setembre al 3 de novembre.  
Vestíbul del Museu de les Terres de l’Ebre
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H2O
Embarcador fluvial d’Amposta
28 de setembre a les 20 h

Un espectacle que evoca des d ún punt de vista  
conceptual i abstracte, mitjançant el llenguatge  
de la dansa contemporània, el recorregut de l’aigua  
des de què neix fins desembocar al mar, on comença  
de nou un trajecte infinit. El riu és vida i la vida és 
aigua, l’aigua es mou i la dansa flueix i és vida perquè,  
en essència, és moviment.

L’acció es realitzarà als pantalans de l’embarcador 
fluvial d’Amposta, amb el riu Ebre com escenari. 
En el marc de la celebració del cap de setmana  
del Turisme i del cicle “Ebre, Música&Patrimoni”,  
l’acte comptarà amb altres activitats paral·leles.

M
useu de les Terres de l’Ebre
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CIA JOVE MARAU
L’Arnau Castro Jiménez, ballarí i coreògraf amb residència 
a Barcelona, juntament amb la Maria Lozano Jiménez, 
ballarina i directora de l’Escola de Dansa ML, amb residència 
a Amposta, són els representants de la companyia 
jove “Marau”, una companyia de dansa creada l’any 
2012. L’objectiu de la companyia és fomentar la dansa 
contemporània principalment a ĺ àmbit de les Terres de 
l’Ebre. Amb anterioritat ha participat en la Mostra de Teatre  
i Dansa d’Amposta, al festival Dansa’l, en la programació  
del Pati, etc.



32

CONSORCI MEMORIAL DELS 
ESPAIS DE LA BATALLA DE 
L’EBRE (COMEBE)
www.batallaebre.org
977 421 528

Centre d’Interpretació Hospitals de Sang (Batea)
Centre d’Interpretació 115 Dies (Corbera d’Ebre)
Centre d’Interpretació Internacionals a l’Ebre  
(La Fatarella)
Centre d’Interpretació Veus del Front (El Pinell de Brai)
Centre d’Interpretació Soldats a les Trinxeres  
(Vilalba dels Arcs)

Exposicions permanents
Consultar web



33

C
om

ebe

JUSTO “DANSA TEATRE”
Espai Històric “Mirador del Bassot” a Vilalba dels Arcs
Dissabte 21 de setembre a les 19 h

En la tardor del 1938, un jove sastre vivia en un 
poblet de la serra de Segura. Justo era el major de 
cinc germans, i sempre alegre els cantava una cançó. 
Immers sempre amb els seus llibres, una noia del poble 
el tornava boig. Ascensión treballava en la floristeria 
del seu pare, davant de la sastreria. De la nit al dia,  
la Guerra Civil es va emportar a l’última generació:  
la Quinta del Biberó. Ell va pujar al camió com si fos  
una festa, però va ser l’únic del poble que no va tornar.

Sense una flor, sense un adéu.  
L’única tomba la del seu cor.
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RAÚL HEREDIA
Nascut el 1997 a l’Hospitalet de 
Llobregat, és de Comarruga i resideix a 
Barcelona. Format com a actor, ballarí 
i cantant a les escoles de Barcelona 
d’Aules i d’Àrea. Té experiència 
professional com a ballarí en la 
companyia de dansa contemporània de 
Mauro Barahona i en la companyia de 
dansa de Núria Serra. En l’obra JUSTO 
s’encarrega de la direcció,  
de les coreografies i de la interpretació 
de Justo.

LUCÍA MARTÍNEZ
Neix el 1988 i resideix a Barcelona. 
Llicenciada en Psicologia per la UAB  
i formada com a actriu, ballarina  
i cantant a Aules. Actualment forma 
part de dues pràctiques professionals  
a Aules amb la direcció de Daniel  
J. Meyer i Féliz Herzog.
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