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Territori (fotografia) memòria viva     
Els museus, igual que la fotografia, no guardem la memòria sinó que la 
construïm per poder així omplir de memòria viva el present de les persones 
—jo diria, l’existència, si entenem el concepte de memòria en un sentit 
ampli.

Si bé el nexe comú en les exposicions i en les fotografies que us pre-
sentem és el territori, les persones hi apareixen sempre. Fins i tot en els 
paisatges de Jep Colomé és difícil no veure el rastre de l’home en els 
vessants pelats de les seves Muntanyes. A la 340 de Guillermo Barberà, la 
via uneix en una fina frontera els que hi transiten i els qui hi viuen al costat, 
i de vegades divideix vides. Andreu Caralt s’allunya fins al Japó, Hongria o 
Alemanya per mostrar-nos l’Abans-d’ahir que la guerra, allí com aquí, va 
construir paisatges de desolació, de vida i de mort. Les fotografies de Lo 
tros d’Andrei Moldovan idealitzen la construcció del paisatge agrícola i 
mariner de les Terres de l’Ebre. Lo Mas de Joan M. Ventura és el mirall del 
microcosmos masover. Finalment, a les gigafotos de 4DVullArt, les figures 
rupestres de la serra de Godall ens retornen al present la memòria viva de 
fa almenys 9000 anys.

Aquestes sis exposicions renoven l’oferta conjunta dels museus del 
territori, ubicats a Amposta, Corbera d’Ebre, la Galera, el Mas de Barberans, 
Tortosa i Ulldecona, a partir del projecte del Servei d’Atenció als Museus 
que, des del Museu de les Terres de l’Ebre, impulsem cada estiu des del 
2014 amb la participació de tots i el suport del Departament de Cultura.

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

www.museudetortosa.cat
977 510 146

Dimarts a dissabte de 10.00 a 13.30 i de 17.00 
a 20.00h; Diumenge de 11.00 a 13.30h

Exposició permanent del Museu de Tortosa

Activitats: 8 de juliol, 22.00h, Liceu a la fresca. 
La Bohème, de Giacomo Puccini · Concert de jazz
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MUNTANYES 
Sala Antoni Garcia, del 14 de juliol al 9 d’octubre de 2016
Inauguració: 14 de juliol, 20h
Horaris: Dimarts a divendres de 10 a 13.30h; 
dissabtes de 17 a 20h; diumenges i festius d’11 a 13.30h. 
Dilluns tancat
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MUNTANYES
Muntanyes petites, potser massa petites perquè algú els diga muntanyes. Ja ho sé, 
natros, d’un tros de secà, en diem muntanyeta. Muntanyes de coscolls, argilagues i romer 
-les del coll de l’Alba, el Boix i també Cardó-; de pi i carrasques, d’estes poques. Més esvel-
tes i frondoses són les del Port, més esquerpes i més mascles. De vegades, són tem-
pestes; d’altres, vent i núvols, després, boires. La calma és una línia d’horitzó on apareix 
el Delta; a la Caramella, es guarden rostres a les roques; molt prompte surt la lluna al coll 
de l’Alba. Trossets de muntanyes, sentides, íntimes.Són les meues muntanyes i sé que no 
en trobaré de millors. És la meua visió. Un treball encara, realitzat al llarg d’un any. Mirada 
subjectiva, íntima i sentida.

Fotografies de concepte analògic que volen acostar-se al purisme fotogràfic. Les imatges 
realitzades amb càmera de 35 mm reben, des de l’inici, tractament digital. Així les sals de
plata del negatiu i còpia són substituïdes per píxels i gotes de tinta que remeten al seleni.

Jep Colomé Campos (Tortosa, 1963) 
Del 1984 al 1989 estudia fotografia a l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya a 
Barcelona. Continua la seva formació assistint a seminaris de conservació, positivat d’alta 
qualitat i tècniques antigues. Del 1999 al 2002 realitza els estudis de Grau Superior de 
Fotografia Artística a l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació de Tarragona a Tarragona.

Professionalment, ha desenvolupat un ampli ventall d’activitats relacionades amb 
la fotografia: recerca històrica i patrimonial, catàlegs d’exposicions d’artistes de les 
Terres de l’Ebre, positivat de diverses exposicions de fotografia històrica, coordinació 
d’activitats culturals —comissariat de Taula de Fotografia Terres de l’Ebre, el 1991— i la 
docència.

Creativament ha participat en una bona mostra d’exposicions tant individuals com 
col·lectives i ha col·laborat en diversos llibres i revistes culturals.
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CENTRE D’INTERPRETACIÓ DE 
L’ART RUPESTRE ABRICS DE L’ERMITA

Carretera T331 en direcció a Tortosa, 
a 4km d’Ulldecona, Ulldecona

www.turismeulldecona.com
977 573 394

Juny a Setembre: Dijous a dissabte de 10.00 a 14.00 i de 
16.30 a 18.30h; Diumenges de 10.00 a 14.00h

Exposició permanent del Centre d’Interpretació

Activitats:  10es Jornades Musicals de l’Ermita de la Pietat

10 de juliol NEW YORK SKA-JAZZ ENSEMBLE + Quadrosénia Sound System DJ’s. 

17 de juliol LOS BENGALA + BIG SIRULO ORQUESTER + 
1er aniversari DEL TERRENO Roba amb The Primy’s DJ’s.

 
7 d’agost 4art REGGAE A L’ERMITA amb CULS CULTS + POTATO + Mike Van Der Linde DJ

28 d’agost THE PLATANOTES + CONFUTATIS MALEDICTIS + Moreno Ros DJ.

Activitats de pagament
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4D-VULLArt 
Oficina Municipal de Turisme d’Ulldecona, 
del 16 de juliol al 25 d’agost de 2016
Inauguració: 
16 de juliol, 20.00h
Horaris: 
Dimarts a dissabte de 9.30 a 14.00h i de 16.30 a 18.30h; 
diumenges i festius de 10.00 a 13.30h.
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4D-VULLArt
El conjunt d’art rupestre dels Abrics de l’Ermita és un dels més rellevants a causa de la important 
concentració d’abrics i d’estils que hi ha representats. Aquest conjunt, declarat Patrimoni de la 
Humanitat, inclou 8 abrics amb pintures que abracen una cronologia des de l’epipaleolític fins al final 
de la prehistòria. 

4D VULL Art és el resultat inesperat de la permeabilitat de diferents disciplines i objectius envers l’art 
rupestre llevantí, fruit de la realització d’un projecte de conservació preventiva a l’abric 5 i l’abric 1 del 
Conjunt Rupestre de la Serra de Godall.
Les noves tecnologies fotogràfiques han proporcionat una quantitat d’informació extremadament 
precisa i inèdita, fet que ha obert, alhora, una nova perspectiva en la percepció artística i estètica 
de les fantàstiques figures prehistòriques. El rigor científic i la tècnica fotogràfica ofereixen una 
dimensió nova i plena de suggerents matisos de formes i colors que reinterpreten, 9000 anys 
després de la seva creació, aquest important conjunt.

La BSO de l’exposició serà “IV o Cova Fosca”, composta expressament per a l’edició Ebre, 
Música&Patrimoni realitzada el 2015. 

4D VULL és un projecte multidisciplinari integrat per especialistes de diversos camps: 
arqueòlegs, químics, restauradors, especialistes en imatge digital, etc. Dirigit per l’arqueòleg Juan 
Ruiz, el projecte neix amb l’objectiu de diagnosticar i monitoritzar l’estat de conservació de diversos 
llocs amb art rupestre llevantí, entre ells els abrics 1 i 5 del Conjunt Rupestre de la Serra de Godall.

Una de les tècniques de treball és la fotografia gigapíxel de molt alta resolució, conformada a partir 
de desenes i/o centenars de fotografies a escala macro. Aquestes imatges es tracten mitjançant 
DStrech per destacar les àrees amb pintures i identificar-les més fàcilment. Élia Quesada i José 
Pereira són els membres de l’equip encarregats d’aquestes tasques. El resultat són imatges 
coloristes que també tenen un fort i inesperat component artístic addicional envers l’art rupestre, 
englobat ara sota el nom 4D VULL Art.
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COMEBE 
C. dels Freginals, 18-24, Corbera d’Ebre

www.batallaebre.org
977 421 528

Dimarts a dissabte de 11.00 a 14.00h i de 16.00 a 19.00h; 
diumenge d’11.00 a 14.00h

Exposició permanent “115 Dies”

Activitats:  Rutes guiades “Rodalies”

17 de juliol, 11.00h, Ruta “Los efectes de la batalla” pel Pinell de Brai
7 d’agost , 11.00h, Ruta “Lo setge” per Vilalba dels Arcs

28 d’agost, 11.00h,  Ruta “La xarxa sanitària” per Batea
18 de setembre, 11.00h, Ruta “Un poble ocupat” per la Fatarella

Activitats de pagament. Gratuïtes per als menors de 12 anys
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ABANS-D’AHIR 
Centre d’Interpretació 115 Dies, 
del 23 de juliol a l’11 de setembre
Inauguració: 23 de juliol, 11.00h
Horaris: Dimarts a dissabte de 11.00 a 14.00h i 
de 16.00 a 19.00h; diumenge d’11.00 a 14.00h
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ABANS-D’AHIR 
Centre d’Interpretació 115 Dies, 
del 23 de juliol a l’11 de setembre
Inauguració: 23 de juliol, 11.00h
Horaris: Dimarts a dissabte de 11.00 a 14.00h i 
de 16.00 a 19.00h; diumenge d’11.00 a 14.00h
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ABANS-D’AHIR
Tot comença amb una bola d’arbre de Nadal i clou amb un rellotge de paret. Abans-d’ahir és una mirada 
crua, trista, però real, de la guerra i la destrucció que provoca en tots els àmbits de la vida. De la 
Segona Guerra Mundial, el major enfrontament bèl·lic de la humanitat, i de la Guerra Civil Espanyola, el 
conflicte que va destruir casa nostra.

Construeix un relat cronològic del 1933 al 1945 a partir d’imatges simbòliques d’objectes quotidians, 
convertits en testimoni de la història, i d’espais històrics, despullats de vida humana. 
Abans-d’ahir vol ser un clam en defensa de la preservació dels espais de memòria, llegat que ens 
permet mantenir viva la història. 

I vol ser un avís; no va passar ahir, sí abans-d’ahir. I no estem immunes al fet que no torni a succeir. 

Andreu Caralt Giménez 
(el Vendrell, 1971)

 És un periodista ebrenc especialitzat en la Guerra Civil, la Segona Guerra Mundial i l’Holocaust. 
Treballa a la redacció Ebre del Diari de Tarragona, és autor del diari digital Diari de Guerra i soci fundador 
de l’empresa de serveis turístics Terra Enllà. Ha presentat, fins ara, dues exposicions fotogràfiques 
temàtiques al voltant d’aquests fets històrics. La primera, el 2013, amb el títol ‘Flors contra l’oblit’, 
un viatge per espais de memòria d’arreu del món on l’homenatge a les víctimes dels dos bàndols en 
forma de flors pren el protagonisme. I la segona, presentada el 2014, amb el títol ‘Normandia, 70 anys 
després’, un reportatge sobre els actes del 70è aniversari del desembarcament de Normandia.
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MUSEU DE LES TERRES DE L’EBRE
C. del Gran Capità, 34 Amposta

www.museuterresebre.cat
977 702 954

Dimarts a dissabte d’11.00 a 14.00h i de 17.30 a 20.00h; 
diumenges d’11.30 a 14.00h

Exposicions permanents “Les Terres de l’Ebre: de la 
prehistòria a l’edat mitjana” i “L’Ebre, camí d’aigua”

Activitats:  Visites guiades a Amposta
9, 16, 23 i 30 de juliol, 10.00h

Visites guiades a Poblenou 
10, 17, 24 i 31 de juliol, 10.00h

Activitats de pagament. Gratuïtes per a menors de 5 anys.

Exposició “MigratoEbre. Per un riu ple de vida”
Del 22 de juliol al 9 d’octubre. Entrada gratuïta.

Delta Chamber Festival
29 i 30 de juliol, 21:00h

Activitat de pagament
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LA 340 
Vestíbul del museu, del 5 d’agost al 18 de setembre de 2016
Inauguració: 5 d’agost, 20.00h
Horaris: Dimarts a dissabte de 11.00 a 14.00h i de 17.30 a 20.00h; 
Diumenges de 11.30 a 14.00h
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LA 340
La 340 ja fa molt de temps que ha deixat de ser un objecte per esdevenir un subjecte. Un ésser amb 
vida pròpia i amb atribucions pròpies. Els humans veiem aquesta via com un espai de treball, com un 
lloc perillós, com un lloc per on desplaçar-se, com una frontera, com una reivindicació, com un espai 
creatiu, etc.
Al llarg de dècades, aquesta carretera va prendre el relleu al riu i al ferrocarril en les comunicacions 
de les comarques de l’Ebre, i ha esdevingut abans que l’AP7 el camí que segueixen tots els camions 
que transporten fruites i verdures des del sud d’Espanya i del Marroc cap a Mercabarna i cap a 
Europa. Però, aquesta via és també un lloc habitat pels camioners que hi transiten, que fan nit als 
aparcaments, pels pagesos que tenen la caseta al costat, etc. Un món de benzineres, tallers i 
polígons, clubs nocturns i prostitutes, bars i restaurants de carretera, etc. 

Guillem Barberà Llorca 
(Tortosa, 1971)

Estudia cine a l’escola Sant Ignasi de Barcelona i fotografia a l’escola IDEP. Als inicis treballa a 
diferents mitjans locals fins al 1998 quan exerceix de fotògraf al diari 20minutos i a la revista de 
tendències Calle 20. El 2000 comença a treballar com a freelance per diferents mitjans com La 
Vanguardia i El Periódico de Catalunya. Durant aquests anys, Guillem publica en diferents mitjans 
com GEO, Rutas del Mundo, El Dominical, El Mundo, El País Tentaciones, Rolling Stone, Qué leer, 
Interviú, Descobrir Catalunya. El 2008 Guillem munta la productora Filmsnòmades juntament en Santi 
Valldepérez i conjuntament desenvolupen projectes documentals pera TV1 i TV3. El 2012, creen 
la revista digital de fotografia i turisme TERRES, en la qual Guillem desenvolupa la tasca de cap de 
fotografia.
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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

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

Exposició permanent del Centre d’Interpretació

Activitats:  Exposició “Atuells de terrissa per a l’oli” 
Del 30 de juny al 31 de juliol.

Exposició col·lectiva del grup Foll’art
Del 17 de setembre al 30 d’octubre. 
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LO TROS 
Sala 2 de Terracota, Del 9 d’agost al 11 de setembre de 2016
Inauguració: 9 d’agost, 21.30h
Horaris: Dimecres a divendres de 9.30 a 13.30h; 
Dissabtes i diumenges de 12.00 a 14.00h
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LO TROS
Les Terres de l’Ebre conformen un paisatge humanitzat —per les activitats agrícoles, ramaderes i 
pesqueres— que és la base de l’extraordinària diversitat natural i cultural. A casa nostra, el paisatge 
és sempre un paisatge treballat que produeix aliments de qualitat, i és també un paisatge viu que 
esdevé estètic per als que ens visiten.

La bellesa, que aquestes fotografies idealitzen, està arrelada a la construcció d’unes existències i 
d’uns espais viscuts en el treball apegat a la terra i a la mar, i en la llibertat de la rutina de tornar al tros 
(al charco, els de la mar) cada dia al llarg de generacions. 

Andrei Moldovan 
[Targu Mures (Romania), 1989]

El 2004, s’instal·la a Sant Carles de la Ràpita amb la seva família i, el 2006, comença a experimentar 
amb la fotografia mentre cursava batxillerat a Amposta i descobria les tècniques i els principis bàsics 
d’aquesta tècnica. Posteriorment, va ampliar els coneixements a ESARDI, on va cursar Disseny 
d’Interiors, tot i que una part important de l’aprenentatge el fa de manera autodidacta i experimentant 
pel seu compte. Des del 2012 realitza treballs fotogràfics en l’àmbit professional per a empreses i 
particulars, en els quals destaquen els reportatges fets per a les revistes TERRES, Routecru o per al 
festival Ebre,Música&Patrimoni, al mateix temps que desenvolupa projectes propis.
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MUSEU DE LA PAUMA
C. del Clavell, 52 · Mas de Barberans

www.cdrmuseudelapauma.cat
977 053 778

Juliol i agost: dimarts a diumenge de 9.30 a 14.30h; dilluns de 12.00 a 13.30h
Setembre a juny: dimarts a divendres de 12.00 a 13.30h; 

dissabtes i diumenges de 9.30 a 14.30h; dilluns de 12.00 a 13.30h
Exposició permanent del Museu de la Pauma

Activitats:  1 i 2 d’agost “Monogràfic de cistelleria italiana” en el marc del Fibrescampus 
2016 a càrrec de Andrea Magnolin i Lorenza Garau.

3 i 4 d’agost “Monogràfic de cistelleria de castanyer” 
en el marc del Fibrescampus a càrrec de Javier Martínez i Lluís Grau. 

5 d’agost “Fibrejant. Taller d’intervenció a Mas de Barberans” 
en el marc del Fibrescampus

6 i 7 d’agost “14è Racó dels Artesans; 
Fira monogràfica de les Fibres Vegetals”

 
9 a 11 d’agost “Cabasset de Pauma” a càrrec d’Artesanes Artpauma

Activitats de pagament. Cal inscripció prèvia
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LO MAS 
Museu de la Pauma, 
del 11 d’agost al 27 de 
juliol del 2017 de 2016
Inauguració: 
11 d’agost, 20.00h
Horaris: Del 15 de juny al 
31 d’agost: 
Dilluns a diumenge de 
12.00 a 14.00h
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LO MAS
Cada cop que et rememoro, em retornen, a l’instant, belles imatges que m’espurnegen
a la mirada, ecos de veus i sons; aromes, olors i gustos ancestrals: natura verge, prats, cingles, 
avencs i coves; l’udol del caro i el cant del rossinyol; les flors de l’ametler i de la frígola;  cireres de 
pastor, maduixes silvestres i móres.
Com una diadema de perles escollides, corones el Tossal, i –segons canta el poema-, ets un “esvelt 
balcó de lliris blancs sobre la vall de l’Ebre”, abocat a l’extensa plana, encimbellat davant d’una mar 
d’oliveres centenàries, de fulla verda i platejada i fruit  suprem, fins on la vista albira. 
Marià Lleixà

Joan M. Ventura Cardona 
(el Mas de Barberans, 1961)

Fotògraf autodidacta d’àmbit local. Des del 2006 és el fotògraf de les peces que es presenten al 
Certamen Internacional de les Fibres Vegetals així com dels tallers que es fan al Museu de la Pauma.

Té fotografies publicades a la Revista d’etnologia de Catalunya, Frontissa, Caramella, Cingles, 
Favarium. Ha estat el fotògraf de les exposicions Cabassos barata pataques i Vida, així com del llibre 
Iaies Masoveres. Memòria Viva. També és autor de l’audiovisual: Espiral d’aigua masovera. Va obtenir 
un premi al V Simpòsium Internacional de Naturalesa i Fotografia de Vila-real el 2008 amb la fotografia: 
Satèl·lits de l’aigua (Bombolles).
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Organitza: 
Departament de Cultura i SAM de les Terres de l’Ebre

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); Agustí Vericat 
(Centre d’Interpretació de l’Art Rupestre Abrics de 
l’Ermita)

Fotògrafs: Jep Colomé, Guillermo Barberà, Andreu 
Caralt, Andrei Moldovan, Joan M. Ventura, 4DVullArt

Reproduccions fotogràfiques: Copialab; EGM New 
Image Texture

Col·laboren: Marcs Caubet, Elvis Delgado, LLuís Cid

Disseny & portada: Roig_Creatius
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