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Any rere any, veiem com la veu dels nostres escriptors i escriptores arriba més 

enllà de les nostres contrades, i cada cop amb més força. 

 

En aquests moments que ens toca viure, hem de veure més que mai la 

importància que té la creativitat i l’esforç, i com no, la solidaritat de tots els que 

fan possible tirar endavant tot aquest món màgic que és el del llibre. 

 

Ara més que mai, i lluitant contra tot allò que frena les ganes de produir i 

difondre  literatura i cultura en termes generals, ens plantegem aquestes VII 

Jornades de les Lletres Ebrenques, com un aparador on s’apropin encara més 

als lectors, tots aquells que creen móns imaginaris, que ens fan tenir els sentits 

i el cor en alerta, que ens fan viatjar a altres llocs, que ens conten la nostra 

història, que fan riure als nens i nenes, que mantenen vives les nostres 

tradicions, que ens ensenyen que  pensar és necessari  per al ser humà, per tal 

de continuar evolucionant i tenir un futur millor. 

 

Entre d’altres, un dels grans trets diferencials de les societats avançades, és la 

producció i consum de cultura en qualsevol de les serves formes. Així doncs, 

fem possible entre tots que la nostra cultura, ebrenca i catalana, no decaigui. 

Ans al contrari, que es mantingui i creixi, com a símbol d’un poble capaç de 

crear pensament i fer-lo arribar arreu,  i com a tal un poble viu, modern i millor. 

 

Desitgem un any més que gaudiu de la variada  programació d’aquestes 

jornades, i recordeu que llegir és aprendre, aprendre és pensar, i pensar ens fa 

lliures. 

 
 
 
 
 

 



 

 

Programa: 
 
Dimarts 16 a les 19,45. Sala d’adults de la biblioteca. 
 
Lectura del conte “Un regal inesperat”, de Jesús Tibau, per Manolita 
Sauch, de la Llar Residència Fundació Pere Mata d’Amposta. 
 
Dimarts 16 a les 20,00. Sala d’adults de la biblioteca. 
 

 
Xerrada “Les emocions vistes pels autors de l’Ebre”, 
a càrrec de Mª Josep Ruiz, sobre Josep Igual, Jesús 
Tibau, Francesca Aliern, Teresa Bertran, Mª Josep 
Margalef, Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries, 
Jesús Fusté i Ramon Àngel Garcia. 
 

 
Dimarts 16 a les 22,00. Pub Llar. 
 

Cantada de música tradicional  a 
càrrec del  grup “Los dimarts al Llar”. 
Aquest grup d’amics i amigues amants 
del folklore ebrenc i català  que es 
reuneixen setmanalment, està format 
per gent provinent de diferents pobles 
de l’Ebre, i és obert a la participació de 
tothom que ho vulgui. 

 
Divendres 19, a les 19,00. Sala d’adults de la biblioteca. 
 

 
Presentació oficial de les Jornades, a càrrec de 
Joana Serret, bibliotecària i organitzadora, Manel 
Ferré, Alcalde d’Amposta, Mar Panisello, Regidora 
de Cultura, i Francesc Ferré, Director del Serveis 
Territorials de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya a les Terres de l’Ebre. 

 
Divendres 19, a les 19,30. Sala d’adults de la biblioteca. 

 
 
Conferència “Les germanes de Llull: les dones en 
la literatura catalana”   a càrrec de l’escriptora i 
crítica literària Marta Pessarrodona. 
 
 

 



 

 

Divendres 19, a les 20,15. Sala d’adults de la biblioteca. 
 
Projecció del curt “Arbó. L’home del Sud”, del cineasta ampostí  Santi 
Valldepérez, i homenatge a Màrius López i Albiol,  filòleg  i estudiós de 
l’obra de Sebastià Juan Arbó.  . 
 
Divendres 19, a les 20,45. Sala d’adults de la biblioteca. 
 
Lliurament del Mèrit de les Lletres Ebrenques 2012. 
 
Divendres 19, a les 21,15. Vestíbul de la biblioteca. 
 

 
Refrigeri amenitzat pel cantador “Lo Torreta i la 
Rondalla Teixidó”. 
 
 
 

 
Divendres 19, a les 22,30. Sala d’adults de la biblioteca. 
 
 

 
Festival de poesia. 
1a part “Arrencar-se la crosta”, amb  Tomàs 
Camacho, Anna Canalda, Rafael Haro i Raül Najas, 
acompanyats al violí per Oriol Fuster. 
 
2a part “ Secrets i fantasies per a viure millor”, per 
Roser Amills i Víctor Amela 

 
 
Dissabte 20, a les 09,30 . Vestíbul de la biblioteca. 
 
Esmorzar amb autors, amb la participació de més de 40 escriptors. 
Venda i signatura de llibres durant tot el dia, amb la col�laboració de 
Llibreria Gavina. 
 
Dissabte 20, a les 10,20. Sala d’adults de la biblioteca. 
 
Presentació de les Bases del III Premi de Narrativa Breu Ciutat 
d’Amposta, amb la participació Víctor Sabaté, guanyador de l’anterior 
edició amb l’obra “El jove Nathaniel Hatborne”. 
 
 
 
 

 



 

 

Dissabte 20, a les 10,30. Sala d’adults de la biblioteca. 
 

 
Taula rodona sobre el conte literari infantil “ Hi havia 
una vegada..contes infantils, companys de somnis”, 
amb la participació d’Olga Besolí, Ester Besolí, Carme 
Reverté i Jesús Serrano, coordinada per Cinta Arasa. 
 

 
Dissabte 20, a les 11,30. Sala infantil de la biblioteca. 
 

 
 
Contacontes infantil. “Muniatto conta els seus contes”. 
 
 
 

 
Dissabte 20 a les 12,00. Vestíbul de la biblioteca. 
 
“ Un passeig per la música llatina”. 
Actuació de la Banda Jove de l’Escola de Música de la Societat Musical  
La Unió Filharmònica d’Amposta, dirigida per Jacint Gisbert. 
 
Dissabte 20 a les 12,30. Sala d’adults de la biblioteca. 

 
 
Entrevista radiofònica a diversos autors (Francesca 
Aliern, Jordi Andreu,  Daniel Ballester, Baltasar 
Casanova, Jordi Pijoan, Emigdi Subirats, Xulio R. 
Trigo, Coia Valls, Joaquim Vilarnau...) per Manel 
Ramon, director d’Amposta Ràdio. 

 
 
Dissabte 20 a les 13,30. Vestíbul de la biblioteca. 
 

 
 
Teatre.  Representació de l’obra “La caiguda dels 
templers”, d’Emigdi Subirats, pel grup teatral “Prat 
de Quint”. 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

Dissabte 20, a les 17,00. Sala d’adults de la biblioteca. 
 
Projecció del curtmetratge “El columnista”, a càrrec del Grup CREA, i 
basat en un conte de Josep Igual. 
 
Dissabte 20, a les 17,15. Sala d’adults de la biblioteca. 
 

 
Taula rodona sobre els contes literaris  per a 
adults, “Els límits del conte més enllà de l’extensió: 
de la novel�la curta al dinosaure”, amb la 
participació de Teresa Bertran, Aleix Cort, Yannick 
Garcia, Josep Igual i Jesús Tibau, coordinada per 
Núria de Santiago. 

 
 
 
Dissabte 20, a les 19,30. Vestíbul de la biblioteca. 

 
 
Cloenda. Recital poètic “ Una música de Cavalls 
Negres” a partir dels Cants de la Tempesta 
d’Albert Roig i els seus poetes més estimats. 
Amb Albert Roig, Mònica Van Campen, Laia 
Cagigal, amb música de Jordi Gaspar. 
 

 
 
Fora de programa. 
 

 
 
 
Exposició  “Escriure en temps difícils”. 
Avel�lí Artís-Gener, Josep Ferrater i Mora, Pere Calders,  i 
Joan Sales. 
Amb la col�laboració del Servei de Biblioteques de la 
Generalitat de Catalunya i la Institució de les Lletres 
Catalanes. 
Del 2 al 25 d’octubre, en horari de biblioteca. 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

 

Alguns dels autors i autores participants i la seva darrera obra. 
 
 

• Francesca Aliern. “La senyora Avinyó” 
• Víctor Amela. “Tots els meus secrets o gairebé” 
• Roser Amills.  “Les 101 fantasies més eròtiques i salvatges de la     

història” 
• Jordi Andreu. “Mixatxibutxi” 
• Cinta Arasa.  “El mon dalt d’una sabata” 
• Teresa Bertran. “La missió secreta” 
• Olga Besolí.  “Muniatto coneix Garbanso” 
• Ester Besolí.  “Muniatto coneix Garbanso” ( Il�lustradora ) 
• Tomàs Camacho. “De la sirena de Sol de Riu a la reina mora de  

Siurana. Paisatges i llegendes ebrencs” 
• Eusebi Cañellas. “Itinerario de sueños perdidos” 
• Baltasar Casanova. “Salabror de riu” 
• Mariano Castro. “Lugar”  
• Aleix Cort.  “El nen que volia tenir les mans transparents” 
• Fede Cortés.  “Del Montsant als Andes” 
• Glòria Fandos. “La sirena de l’Ebre” 
• Estel�la Ferré. “Des d’un altre angle” 
• Yannick Garcia. “Barbamecs” 
• Anna Gavaldà. “Et dibuixes als meus ulls” 
• Rafael Haro.  “Crisantems” 
• Josep Igual.  “No és el que sembla” 
• Ricardo Lapugnani. “Teucro de Creta. Todo va alguna parte” 
• Mª Josep Margalef. “L’arbreda ebrenca”  
• Raül Najas.  “Orfe de context” 
• Marta Pessarrodona”Animals i plantes” 
• Jordi Pijoan.  “Mitja dotzena d’ous” 
• Carme Reverté. “De sol a sol” 
• Albert Roig.  “La tempesta” 
• Víctor Sabaté. “El jove Nathaniel Hatborne” 
• Jesús Serrano. “Altres encàrrecs de Miquelet” 
• Emigdi Subirats. “Edició crítica de contes negre vora el Danubi, de  

Roc Llop” 
• Jesús Tibau.  “Molles per no perdre’m” 
• Xúlio R. Trigo. “El port del nou món” 
• Santi Valldepérez. “Natros” 
• Coia Valls.  “El mercader” 
• Joaquim Vilarnau. “Terra i cultura” 
•  
• I d’altres... 

 
 
 
 

 



 

 

Organitza: 
 
Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó.  
Àrea d’Adults 
 
 

 
  

 
Amb el suport de: 
 

 Ajuntament d’Amposta.  
Regidoria de Cultura. 

 
 

        Col�laboren: 
 

 
   Generalitat de Catalunya.  
   Serveis Territorials de Cultura de les Terres de l’Ebre. 
 

 
 
  
  
 

 
 
 
    

  
   
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La programació pot sofrir modificacions per motius aliens a l’organització. 

Escola de Capacitació Agrària. Amposta. 

Llibreria Gavina. 
Amposta. 
 

Societat musical la Unió Filharmònica 
Amposta Pub Llar 

Amposta 
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Escola d’Art  
i Disseny 
Amposta 


