
Amposta, Móra d’Ebre

La Ràpita, Godall, Alcanar

la
 G

al
er

a,
 M

as
 d

e 
Ba

rb
er

an
s,

 S
an

ta
 B

àr
ba

ra
Tortosa, M

asdenverge



En aquesta nova edició d’Ebre,Música&Patrimoni el programa presenta 10 espectacles poètico-
musicals en espais patrimonials de les Terres de l’Ebre per a gaudir de la poesia, uns cops 
acompanyada per música de diferents estils, i d’altres convertida en peces musicals interpretades 
per formacions o cantautors que ens proposen la seva recreació més personal. 

Les Terres de l’Ebre han estat bressol i font d’inspiració literària, tant de poetes locals com forans. 
El riu, els paisatges, la seva gent... constitueixen un univers singular que, copsat a través dels ulls 
i plasmat amb les paraules d’aquells que l’han mirat -i el miren- amb una perspectiva pròpia, ha 
esdevingut poema i cançó. 

Al Museu de Tortosa podrem gaudir d’una especial combinació de jazz i poesia, un to intimista que 
continua amb les creacions de la lírica de la guerra civil, de les que gaudirem al castell de Móra 
d’Ebre, i també en les composicions poètiques i la música de piano que a la Galera es barrejaran 
amb el fang de la terrissa. 

Al marjal de les Cases d’Alcanar, diversos poetes del territori ens mostraran la seva visió del 
patrimoni canareu acompanyats de música folk. A Sant Carles de la Ràpita recordarem la navegació 
entre el mar i el riu a partir de poemes inspirats en l’Ebre, ara convertits en peces musicals. A la 
platja dels Eucaliptus a Amposta, Montse Castellà presentarà l’espectacle Dunes, acompanyada 
del vent i les ones.

A Mas de Barberans, un itinerari literari posa de relleu la poètica escenografia del municipi, de 
carrers i cases esglaonades a la falda de la muntanya. La música de banda, patrimoni immaterial 
de les Terres de l’Ebre, també acompanyarà als rapsodes i poetes de Godall, Masdenverge i Santa 
Bàrbara, amb repertoris que ens parlen del paisatge, les oliveres o la vida al poble. 

10 propostes úniques, que neixen cada estiu d’un projecte comú dels museus i equipaments 
patrimonials de les Terres de l’Ebre, per a descobrir l’ampli ventall de possibilitats que ofereixen el 
maridatge de l’art, la música i el patrimoni, ubicades en espais singulars i evocadors del territori.

Àlex Farnós Bel
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MUSEU DE TORTOSA
Rambla de Felip Pedrell, 3  Tortosa

www.museudetortosa.cat
977 510 146

Exposició permanent
Dimarts a dissabte de 10.00 a 13.30 i de 17.00 a 

19.30h; diumenge d’11.00 a 13.30h

Programa d’estiu:
Exposició “Aquelles tardes… 120 anys de cine a les Terres de l’Ebre”, 
9 de juny al 16 de juliol de 2017
Lloc: Sala Antoni Garcia · Consultar horaris

Concert de l’Orquestra Simfònica de les Terres de l’Ebre “De la pantalla a l’escenari” 
1 de juliol, 22.00h

Concert de la Banda Municipal de Música de Tortosa “Bandes sonores clàssiques”
14 de juliol, 22.30h
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JAZZ I POESIA
5 de juliol, 20h
Lloc: Museu de Tortosa 
Intèrprets: Música: Benjamín León Trío; 
Poesia: Albert Roig 

Presentació:
Us proposem un espectacle que uneix la música de jazz 
amb la poesia. La formació muscial amb la que podrem 
escoltar en aquesta ocasió a Benjamín León compta amb la 
presència de dos excepcionals músics: el guitarrista Dave 
Mitchell i el bateria Adrià Font. A més, per a aquesta edició 
d’Ebre,Música&Patrimoni, el poeta Albert Roig recitarà 
diferents poemes que formen part dels seus llibres: La 
tempesta,  A l’encesa i Córrer la taronja.
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MUSEU DE LA MAR DE L’EBRE 
Plaça 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 i de 17.30 a 20.30

Programa d’estiu:
Exposició “Les Casotes. Desvetllant els seus orígens”
Del 19 de juliol al 27 d’agost de 2017
 
Rutes teatralitzades “Monges, pirates i colons. 
De quan Sant Carles només era la Ràpita”
Dimarts 18 de juliol, 1, 15, i 29 d’agost, 20h, Castellà
Dimarts, 25 de juliol, 8 i 22 d’agost i 5 de setembre, 20h, Català
Punt de trobada: Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita (Plaça Carles III, 13)
Activitat de pagament.

Rutes teatralitzades “La veritable història de la Ràpita de Carles III”
Dissabtes, 20h 
Punt de trobada: Església Nova
Activitat de pagament

6



AIGUABARREIG
19 de juliol, 20.00h
Lloc: Plaça Agustí Vizcarro
Intèrprets: Música i poesia: 
Fàbio Vega i els homes tranquils

Presentació:
La formació A Quiet Man presenta un espectacle creat 
expressament per a l’ocasió. A partir d’una selecció de 
creacions de poetes ebrencs del segle XX s’ha bastit 
un concert que rememora la navegació fluvial per l’Ebre 
i el seu nexe amb el món mariner a partir del Canal de 
Navegació. Precisament, la posada en escena tindrà 
lloc en l’antiga Dàrsena de càrrega i descàrrega de 
mercaderies construïda, a l’igual que l’edifici que acull 
el Museu de la Mar de l’Ebre, arran del darrer projecte de 
fer navegable l’Ebre. Un projecte que es va inaugurar en 
aquest mateix espai el juliol de 1857.
Així, l’espectacle uneix els orígens d’aquests espais amb 
la modernitat a partir de les composicions musicals  de to 
pop amb records de llaguts, mariners i l’Ebre. 

Activitat complementària:
Inauguració de l’exposició 
“Les Casotes. Desvetllant els seus orígens”
19 de juliol, 19.30h
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COMEBE 
C. dels Freginals, 18-24 · Corbera d’Ebre

www.batallaebre.org
977 421 528

Exposició permanent
Dimarts a dissabte d’11.00 a 14.00 i de 16.00 a 

19.00h; diumenge d’11 a 14.00h

Programa d’estiu:
Programa de visites guiades Rodalies 2017
2 de juliol, 11h . El Pinell de Brai. Ruta: Los efectes de la batalla 
23 de juliol, 11h.  Vilalba dels Arcs. Ruta: Lo setge  
13 d’agost, 11h. Batea. Ruta:La xarxa sanitària 
3 de setembre, 11h. La Fatarella. Ruta: Un poble ocupat 

Exposició: “Aquelles tardes... 120 anys de cinema a les Terres de l’Ebre”
Del 5 d’agost a l’11 de setembre
Lloc:Església de Sant Pere del Poble Vell - Corbera d’Ebre
Consultar horaris

Acte d’homenatge i commemoració a les víctimes i 
combatents de la batalla de l’Ebre
Cota 705 de la serra de Pàndols - El Pinell de Brai
25 de juliol, 11h
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RIU VALENT
29 de juliol, 20h
Lloc: Castell de Móra d’Ebre
Intèrprets: Música: Pilar Cugat (veu) i Carlos 
Lupprian (guitarra)
Poesia: Associació de poetes Poemes al Vent

Presentació:
La Guerra Civil i la batalla de l’Ebre van generar la seva 
pròpia banda sonora mentre es desenvolupava el 
conflicte, a més d’inspirar noves creacions en el decurs 
de les dècades següents. Riu valent és un recull de 
cançons i poemes que evoquen aquells tràgics dies a 
través de la música i la poesia. 
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PARC ARQUEOLÒGIC DE LA CULTURA DELS IBERS 
Alcanar
www.museuterresebre.cat
977 73 76 39
Exposicions permanents
Casa O’Connor: divendres a diumenge de 11 a 14h 
Poblat Iber de la Moleta del Remei: divendres a diumenge 
de 17 a 20h

Programa d’estiu:
Visites guiades a la posta de sol. 
Dimecres 19 de juliol i divendres 25 d’agost, 20h
Lloc: Moleta del Remei
Activitat de pagament. 
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POESIA I PATRIMONI D’ALCANAR
5 d’agost, 19.30h
Lloc: Final del passeig del Marjal (direcció l’Estanyet)
Intèrprets: Toni Bel, Joan Batiste Beltran, Tomàs 
Camacho, Víctor Canício, Carme Cruelles, Manel 
Ollé, Jordi Sancho, Antònia Renau, Miquel Reverter, 
Mireia Reverter, Marialena Roqué i Anna Maria 
Ulldemolins. Música a càrrec de Alcyon

Presentació:
Diversos poetes d’Alcanar i d’altres vinculats al municipi 
ens ofereixen un recital de poemes propis en els que 
mostren la seva visió personal del patrimoni i la cultura 
del territori canareu. A més, també es llegiran poemes 
de Gerard Vergés i de Trinitari Fabregat. Aquest recital 
s’acompanyarà amb la música d’inspiració sincrètica amb 
tocs folk, electrònics i ètnics del grup Alcyon. 
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CENTRE D’INTERPRETACIÓ 
DE LA TERRISSA DE LA GALERA

C. Sant Llorenç, 36 · La Galera
www.la-galera.altanet.org/turisme/terracota.php

977 718 339
Exposició permanent

Dimecres a divendres de 9.30 a 13.30h; dissabtes i 
diumenges de 12.00 a 14.00h

Programa d’estiu:
Exposició “4D-VULLArt”
Del 29 de juny al 30 de juliol de 2017
 
Exposició “Camins de fang i paraules”
Del 9 d’agost al 10 de setembre de 2017
 
Exposició “Terre et mer, fragments et traces”
Del 16 de setembre al 29 d’octubre de 2017
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CAMINS DE FANG I PARAULES
10 d’agost, 20h
Lloc: Plaça d’Espanya
Intèrprets: Música: Ville Tolvanen; 
Poesia:Laura Altarriba

Presentació:
Actuació poètico-musical a càrrec del pianista i 
compositor finlandès de jazz i blues Ville Tolvanen i Laura 
Altarriba que interpreten poemes d’amor i desamor i de 
compromís social escrits per Antonio Altarriba. En l’acte, 
es presenta un tema compost per a aquesta ocasió, 
conjugant la interpretació musical amb la lectura poètica; 
on acaba la paraula comença el so i viceversa.  Els textos 
estaran relacionats amb l’exposició ”Camins de fang i 
paraules” de ceràmica i poesia finlandesa emplaçada a 
l’espai d’exposicions temporals del Centre Terracota.

Activitat complementària:
Portes obertes al Centre d’Interpretació de la Terrissa de 
la Galera abans i després de l’espectacle. 
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MUSEU DE LA PAUMA 
C. del Clavell, 52 · Mas de Barberans
www.cdrmuseudelapauma.cat
977 053 778
Exposició permanent
Feiners de 12 a 13,30h. Dilluns no festiu tancat . Obert: 
tots els caps de setmana de 9.30 a 14h. 
Juliol i agost de 9.30 a 14h. 

Programa d’estiu:
Fibrescampus 
Del 31 de juliol al 3 d’agost

Exposició  “Cortines” 
Del 4 d’agost 2017 fins a l’1 de juliol de 2018.

Racó dels Artesans. Fira de les Fibres Vegetals. 
5 i 6 d’agost. 

Espectacle ‘Sense pistola’, basat en una selecció de poemes del llibre ‘Bes Nagana’, 
d’Enric Casasses.
10 d’agost, 22h 
Intèrprets: Arturo Gaya, veu i rapsode; Laia Oliveras, veu i rapsode; Paco Prieto, 
guitarra; Kike Pellicer, contrabaix.
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IV APLEC POÈTICO-MUSICAL 
“ESCALES QUE PUGEN AL CEL”
13 d’agost, 17h
Lloc: Nucli urbà de Mas de Barberans
Intèrprets: Associacions de poetes: Associació  
Rimaterrania, Poetes al Vent i  Poetes de l’Ebre. Lus 
Maria López de Puerto Rico Directora executiva de 
“World Festival Poetari”

Presentació:
El 4t Aplec poètico-musical “Escales que pugen al Cel” 
té com a finalitat,  apropar poesia i música als vilatans de 
Mas de Barberans i visitants amants de la paraula. És un 
esdeveniment ja consolidat.
Consisteix en un recorregut per les  diferents escales 
emblemàtiques que comuniquen els carrers del poble, 
i en cadascuna d’elles té lloc la lectura de diferents 
poemes pels rapsodes participants. La música també hi 
és present: cantautors i músics, fan un maridatge perfecte.
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MUSEU DE LES TERRES DE L’EBRE
C. del Gran Capità, 34 · Amposta

www.museuterresebre.cat
977 702 954

Exposicions permanents
Dimarts a dissabte d’11 a 14h i de 17.30 a 20.00h; 

diumenges d’11.30 a 14.00h

Programa d’estiu:
Exposició: “Muntanyes” de Jep Colomé
Del 8 de juny al 27 d’agost de 2017

Visites guiades “Amposta i Museu de les Terres de l’Ebre”
Dissabtes, 1, 15 i 29 de juliol, 10h
Activitat de pagament

Visites guiades “Poble Nou del Delta i l’Encanyissada”
Dissabtes, 9 i 23 de juliol, 10h
Activitat de pagament

Deltachamber Music Festival 
Del 4 al 6 d’agost de 2017
Activitat de pagament

Exposició: “1937. Quan la ribera no tenia amo. Crònica de la Col·lectivitat 
General d’Amposta”
Del 15 de setembre al 12 de novembre de 2017
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DUNES
27 d’agost, 19h
Lloc: Platja dels Eucaliptus
Intèrprets: Montse Castellà

Presentació:
Un poema és com una duna: acumula arena generada pel 
moviment de l’aire, que crea capes suaus i uniformes. 
La sorra són les paraules. La música és el vent que les 
mou i els hi dóna forma. Dunes que es menegen al ritme 
de la música, en un ball interminable, de creixement 
i adaptació, de compondre i reescriure, de caminar 
acomodant-se a les condicions de vida de cada vers. 
El vent les moldeja però el desert, la platja, continuen 
immutables. Un serpenteig amable. Un vals lent. Paisatge 
natural. Paisatge humà. Paisatge musical.
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CENTRE D’INTERPRETACIÓ DE LA SERRA DE GODALL 
C. Joan Tomàs, 7 · Godall
www.museuterresebre.cat
977 702 954
Exposició permanent
Juliol a setembre: Dissabtes de 11 a 13h

Programa d’estiu:
Exposició “La festa a les Terres de l’Ebre” de Roser Arques
Del 28 de juliol al 3 de setembre de 2017Intèrprets: Arturo Gaya, veu i rapsode; Laia 
Oliveras, veu i rapsode; Paco Prieto, guitarra; Kike Pellicer, contrabaix.
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PINTURA, MÚSICA I POESIA
31 d’agost, 20h
Lloc: Plaça del Pou Bo
Intèrprets: Música: Agrupació Musical Godall, 
Poesia: Immaculada Boluña i Rafael Haro

Presentació:
Us proposem un recital poètic i musical que tindrà com a 
eix el paisatge del Montsià amb acompanyament musical 
de joves components de la Banda de Godall.  El recital 
emplaçat a la plaça del Pou Bo, un espai emblemàtic del 
poble, s’acompanyarà d’un concurs de pintura ràpida on 
els artistes interpreten les sensacions i emocions que els 
transmeten el lloc, les paraules i la música que escolten.
 
Activitat complementària:
Concurs de pintura ràpida.
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CENTRE D’INTERPRETACIÓ DE LA VIDA A LA PLANA
Passeig de les Quatre Carreteres, s/n · Santa Bàrbara

www.museuterresebre.cat
977 702 954

Exposició permanent
Divendres de 17 a 19h; dissabte d’11 a 13h 

i de 17 a 19h i diumenges d’11 a 13h

Programa d’estiu:
Exposició de pintura dels alumnes de l’Escola d’Art de la Diputació a Tortosa.
Del 7 al 16 de juliol
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TERRA D’OLIVERES
9 de setembre, 21h
Lloc: Parc de la Independència
Intèrprets: Músics de l’Escola de Música Germans 
Arasa els Flarets, i poetes de Santa Bàrbara

Presentació:
Espectacle en el que podrem gaudir de la música 
interpretada per les noves generacions de músics locals, 
que acompanyaran un repertori poètic que gira al voltant 
de l’olivera, arbre que ha estat l’origen del creixement 
i la cultura de les poblacions de les planes interiors del 
Montsià, especialment de Santa Bàrbara. 
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CENTRE D’INTERPRETACIÓ VIURE AL POBLE 
Carretera d’Amposta, s/n · Masdenverge
www.museuterresebre.cat
977 702 954
Exposició permanent
Dimarts a divendres de 17 a 20h; dissabtes de 11 a 13h

Programa d’estiu:
Exposició: “Lo Tros” d’Andrei Moldovan
Del 29 de juliol al 27 d’agost de 2017
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MÚSICA I POESIA A 
MASDENVERGE
17 de setembre, 12.30h
Lloc: Molí de les Rosquilles (C. Catalunya, 6)
Intèrprets: Músics de l’Unió Musical Masdenverge; 
rapsodes Rubén Royo, Montse Parrot.

Presentació:
Ell Molí de Rosquilles de Masdenverge acull un grup 
de rapsodes i músics locals que ens ofereixen la 
dramatització de diversos poemes que parlen del poble amb 
acompanyament per part de diferents membres de la 
Unió Musical. 
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Organitza: 
Departament de Cultura i SAM de les Terres de l’Ebre

Col·laboren: 
Ajuntament d’Alcanar, Ajuntament d’Amposta, Ajuntament de la Galera, Ajuntament de 
Godall, Ajuntament de Masdenverge, Ajuntament de Mas de Barberans, Ajuntament 
de Móra d’Ebre, Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita, Ajuntament de Santa Bàrbara, 
Ajuntament de Tortosa

Projecte i direcció: Àlex Farnós Bel 

Coordinació general: Toni Cartes Reverté

Coordinació equipaments: Àlex Farnós (Museu de les Terres de l’Ebre); Maria Josep 
Bel (Museu de Tortosa); Pepa Subirats (Museu de la Pauma); Olga Ralda (Centre 
d’Interpretació de la Terrissa de la Galera); David Tormo (COMEBE); Toni Cartes (Museu 
de la Mar de l’Ebre); Guillem Gaya (Centre d’Interpretació de la Vida a la Plana); Meritxell 
Sabaté (Centre d’Interpretació Viure al Poble); Tere Esmel i Matilde Martínez (Centre 
d’Interpretació de la Serra de Godall) Tomàs Camacho i Carme Navarro (Parc Arqueològic 
de la Cultura dels Ibers)

Disseny gràfic: 
Roig Creatius
 
Comunicació: 
Joan Grau

Sonoritzacions: 
Plataforma-Pro scp
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PROGRAMA

5 de juliol, 20h
Jazz i poesia. Museu de Tortosa (Tortosa) 

19 de juliol, 20h
Aiguabarreig. Museu de la Mar de l’Ebre (Sant Carles de la Ràpita) 

29 de juliol, 20h 
Riu valent. Castell de Móra d’Ebre (Móra d’Ebre)

5 d’agost, 19.30h 
Poesia i patrimoni a Alcanar. Passeig del Marjal (les Cases d’Alcanar)

10 d’agost, 21h
Camins de fang i paraules. Plaça d’Espanya (la Galera)

13 d’agost, 17h
Escales que pugen al cel.  Mas de Barberans (Mas de Barberans)

27 d’agost, 19h 
Dunes. Platja dels Eucaliptus (Amposta)

31 d’agost, 20h
Pintura, música i poesia. Plaça del Pou Bo (Godall) 

9 de setembre, 21h 
Terra d’oliveres. Parc de la Independència (Santa Bàrbara)

17 de setembre, 12.30h 
Música i poesia a Masdenverge. Molí de Rosquilles (Masdenverge)

Entrada gratuïta
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