EBRE:

MÚSICA
&
PATRIMONI

PRESENTACIÓ
Al llarg dels mesos de juliol, agost i setembre de 2015, es
durà a terme, a diferents espais patrimonials i singulars de
les comarques de l’Ebre, la primera edició del programa
“Ebre, Música & Patrimoni”, que organitza la xarxa territorial
de museus i equipaments patrimonials del SAM (Servei
d’Atenció Museística) de les Terres de l’Ebre, encapçalada
pel Museu de les Terres de l’Ebre i el Departament de
Cultura.
Per aquest any, s’han preparat dotze concerts en dotze
espais patrimonials singulars de les Terres de l’Ebre: des
de museus i centres d’interpretació a espais naturals,
paisatges culturals i jaciments arqueològics, en els que es
podrà gaudir de concerts únics, que van des de la música
clàssica a l’experimental i de la tradicional a l’electrònica.
A més, la programació inclou activitats complementàries,
com visites guiades i tastos.
Re-interpretar, re-connectar, re-llegir, re-descobrir per tal
de complementar contemporàniament amb el llenguatge
musical en tota la seva magnitud, una riquesa patrimonial i
cultural que, sovint el públic absorbeix des d’un únic punt
de vista. Fusionar i interaccionar disciplines a mode de

feed-back, on aquest nou concepte de BSO musical serà
creat, inspirat i/o re-interpretat expressament per al cicle
a partir de la vinculació de la música a un fet patrimonial
concret. Apropar el ric patrimoni de les Terres de l’Ebre a la
ciutadania des d’una perspectiva totalment nova i, alhora
complementar-lo amb d’altres disciplines artístiques.
Crear sinergies de forma totalment transversal en el sentit
patrimonial i artístic mitjançant la fusió de llenguatges.
Aquest són els objectius de la primera edició d’aquest
cicle, que s’alterna bianualment amb el programa “Ebre,
Art & Patrimoni que es va engegar l’any passat amb
l’Exposició Col·lectiva d’Escultura Sonora.
A més, cal destacar que l’entrada a totes les actuacions és
gratuïta i està adreçada a qualsevol amant del patrimoni i la
música, gent curiosa, famílies i turistes.

MUSEU
DE
LES
TERRES
(AMPOSTA) DE L’EBRE
C. del Gran Capità, 34 Amposta
www.museuterresebre.cat
977 702 954
Dimarts a Dissabte de 11.00 a 14.00h i de 17.30h a 20.00h;
Diumenges de 11.30 a 14.00h

“L’ESPAI ÉS MÚSICA A RECÒRRER”
01 de juliol, 19.00h.
PRESENTACIÓ DE EBRE, MÚSICA & PATRIMONI
Lloc: Vestíbul i sales d’exposició permanent del Museu
Intérprets: Miquel Àngel Marín i Oriol Aymat

Presentació: El Duo Triangle està format pel clarinetista
Miquel Àngel Marín i el violoncel·lista Oriol Aymat; dos joves
músics professionals formats en prestigioses institucions
europees que ens portaran la seua inquieta visió del
Patrimoni exposat al Museu de les Terres de l’Ebre a través
de la música clàssica i experimental. Una actuació singular
i irrepetible fruit de la interacció instantània dels músics
amb l’espai.
“La música sempre és contextual, sempre parla del lloc,
sempre mostra les seves relacions amb el món.”

PROGRAMA D’ESTIU

Exposició: Paisatges de les Terres de l’Ebre. Fotografies de
J. Canalda
Del 17 de juliol al 6 de setembre
Exposició: Plomes i colors. Il·lustradors d’aus a les Terres
de l’Ebre
Del 17 de setembre al 29 de novembre

MUSEU
DE
TORTOSA (TORTOSA)
Rambla de Felip Pedrell, 3 Tortosa
www.museudetortosa.cat
977 510146
Maig a Setembre:
Dimarts a Dissabte, de 10.00h a 13.30h i de 17.00h a 20.00h;
Diumenges i festius de 11.00 a 13.30h

“XXII MOSTRA DE JAZZ DE TORTOSA”
01 de juliol, 22.30h.
Lloc: Pati del Museu
Intérprets: Benjamín León Quartet

Presentació: El pati del Museu de Tortosa, situat al
magnífic edifici modernista de l’Antic Escorxador, acollirà el
concert de la fantàstica formació Benjamin León Quartet.
Una actuació també emmarcada dintre la XXII Mostra de
Jazz de Tortosa, que servirà també com a exemple de com
des del s.XXI, se li dona una nova funcionalitat cultural a
l’edifici sense perdre l’essència i identitat per a la ciutat.
El prestigiós organista i la seva banda, oferiran un concert
format per clàssics del jazz, BeBop i HardBop.
Patrimoni Modernista & Història & Arqueologia & Jazz.

PROGRAMA D’ESTIU

Visita guiada. “L’estructura oculta en l’obra de Joan Todó”
Visita comentada a càrrec de Joan Antoni Blanc.
05 de juliol, 11.00h
Presentació de llibre Ausencia/Absència/Ausence
16 de juliol, 20.00h
Concert
Liceu a la fresca. Retransmissió de “La Traviata” de Giuseppe Verdi
18 de juliol, 22.00h

CIAR
ABRICS
DE
L’ERMITA (ULLDECONA)
Carretera T331 en direcció a Tortosa, a 4km d’Ulldecona
www.turismeulldecona.com
977 573 394 / 619770869
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

“IV o COVAFOSCA”
11 de juliol, 20.00h.
Lloc: Abric 4
Intérprets: Fibla&Grandia

Presentació: Adrià Grandia és un mestre de la viola de
roda, instrument antediluvià, extremadament físic i tangible
que ell manipula amb pedals i loops; Vicent Fibla és un
altre mestre però de l’electrònica, amb 15 anys de carrera i
al front de mil projectes. S’han inspirat en la Cova Fosca o
Abric IV per composar, a quatre mans i diversos xips, una
música ambient fòssil, llunyana, de ressonàncies màgiques
i pretèrites, feta de drones i vents prehistòrics. Una ocasió
única i una actuació site-specific en un espai tan especial
com l’Abric IV.
*Aforament limitat. Inscripció prèvia
Activitat complementària: a les 18.00h visita guiada al CIAR i
als Abrics 1 i 4

PROGRAMA D’ESTIU

CHOCADELIA INTERNACIONAL (Catalunya) Funkandroll
polièdricament contestatari/hip-hop/Electrònica.
12 de juliol, 20.00h. 4€
LO PATI A L’ERMITA presenta: BOIRA DISCOS Showcase
PURKINJE + SHOEG + UBALDO + KLS + ENSEMBLE TOPOGRAFIC + ANACARDOS LATA + MONT.
19 de juliol, 18.00h. Gratuït
3er Reggae a l’Ermita CULS CULTS (Ulldecona)
Reggae + EL CHAMUYO (P. Valenciá) Rock and Roll/Reggae/Candombe/Murga,Funk
9 d’agost, 20.00h. 3€
TRANCE UNTES (Madrid) Pimitive Advanced Music. (21,00h)
+ DANIELS EVANS & THE FAMILY X (abans 19,30h. i després
del concert) 23 d’agost. 3€

COMEBE
(CORBERA D’EBRE)
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 de 11.00h a 14.00h

“MEMÒRIA MUSICADA”
17 de juliol, 20.30h.
Lloc: Cota 705, Serra de Pàndols (Pinell de Brai)
Accés senyalitzat des de la carretera C-43
Intérprets: Banda de Música de Benissanet

Presentació: El 17 de juliol de 1936 la rebel·lió militar
desfermava una guerra civil que, dos any després,
convertia l’Ebre en zona de guerra. L’estiu de 1938 la serra
de Pàndols esdevingué escenari de durs combats. Els
trets, les explosions i els crits agònics dels ferits ompliren
la serra dels sons del terror. Enguany l’escenari d’aquella
tragèdia s’omplirà amb les melodies de la Suite 1936,
composició inspirada en la Guerra Civil, i peces de l’època
arranjades per a l’ocasió, de la mà dels membres de la
Banda de Música de Benissanet.

PROGRAMA D’ESTIU

Inauguració exposició de pintura de Maria Oms titulada
La guerra ho canvia tot. 18 de juliol
Programa Rodalies, de visites guiades pels carrers i indrets
d’alguns dels pobles de la zona,
5 de juliol - Ruta: Los efectes de la batalla - El Pinell de Brai
26 de juliol - Ruta: Un poble ocupat - La Fatarella
16 d’agost - Ruta: La xarxa sanitària - Batea

PARC
ARQUEOLÒGIC
DE
LA
CULTURA
DELS
POBLAT DEIBERS.
LA MOLETA DEL
REMEI (ALCANAR)

Crta. Alcanar a Ulldecona, km.2
www.museuterresebre.cat
977 702 954
Juliol a setembre: Dissabte i diumenge de 17.00 a 20.00h

“MÚSICA DEL VENT”
26 de juliol, 21.00h.
Lloc: Entorn del poblat iber de la Moleta del Remei
Intérprets: Escola de Música d’Alcanar

Presentació: Des de l’Escola de Música d’Alcanar ens
oferiran un espectacle musical composat expressament
per a aquest projecte, on interactuaran els músics amb
la il·luminació i els principals elements arquitectònics
i paisatgístics de La Moleta del Remei. La intensitat i
primitivisme dels bombos i tabals guiarà als metalls, vents
i piano, per a transportar-nos a un ambient màgic on
l’escenografia crearà un nou llenguatge transversal, unint
el passat més remot amb el present actual.

Activitat complementària: 20.00h visita guiada al poblat iber
de la Moleta del Remei.

PROGRAMA D’ESTIU

Visites guiades a la posta de sol
25 de juliol i 8 d’agost a les 20.30h
Activitat de pagament. Inscripcions a l’Oficina de Turisme
d’Alcanar.

CENTRE
DE
DESENVOLUPAMENT
RURAL
MUSEU
DE
LA
PAUMA
(MAS DE BARBERANS)
C/ del Clavell, 52 Mas de Barberans
www.cdrmuseudelapauma.cat
977 053 778
Del 15 de juny al 31 d’agost: Dilluns a diumenge de 12.00 a 14.00h

“FIBRES HARMÒNIQUES”
2 d’agost, 18.00h a 20.00h.
Lloc: Museu de la Pauma
Intérprets: Martí Ruiz i Vicent Matamoros

Presentació: Concert completament experimental i
imprevisible, resultat dels instruments de fibres vegetals
creats expressament per a aquesta ocasió i manufacturats
hores abans del concert amb els elements vegetals
disponibles. Artesania, patrimoni i música es donaran la
mà fruit del treball amb artesans de dos dels noms més
emergents en el camp de l’escultura sonora actual Martí
Ruids i Vicent Matamoros, els quals ja van ser presents en el
mateix espai en la passada edició de “Ebre,Art&Patrimoni”.

PROGRAMA D’ESTIU

Dissabte 4 de juliol de 10 a 14h i de 16 a 19h i diumenge 5 de
juliol de 10 a 14h. Cistelleria de mar. Canya i jonc.
Nivell bàsic. 25€
Dilluns 27 i dimarts 28 de juliol de 10 a 14h i de 16 a 19h.
Monogràfic cistelleria eivissenca. Fibra Campus. Nivell I i II. 30€
Dimecres 29 i dijous 30 de juliol de 10 a 14h i de 16 a 19h.
Monogràfic cistelleria alemanya. Fibra Campus. Nivell I i II. 30€
Dissabte 1 i diumenge 2 d’agost de 11.00h a 14.00h i de 17.00h
a 21.00h: 13è Racó dels Artesans: Fira monogràfica de les
Fibres Vegetals. Tallers, demostracions, exposicions, etc.
Del 4 al 6 d’agost de 16.00h a 20.00h.
Cabasset-Pauma. Nivell bàsic. 25€

TERRACOTA,CENTRE
D’INTERPRETACIÓ
DE
LA
TERRISSA
DE
LA
GALERA
(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

“EL SO DE LA TERRISSA”
11 d’agost, 21.00h.
Lloc: Plaça d’Espanya
Intérprets: Banda de música Sant Llorenç de la Galera

Presentació: Els components de la banda de música Sant
Llorenç de la Galera ens oferiran un repertori musical de
varies peces interpretades amb instruments de terrissa,
creats seguint la tradició canterera secular de la població.
Música i patrimoni terrisser es donaran la mà per a fusionar
el llenguatge artístic més universal que existeix i la terrissa;
“l’únic art humà que dóna forma als somnis que somnia
la terra” (Raul Zurita). Aquesta combinació permetrà a
l’espectador gaudir d’un espectacle únic i essencial.

Activitat complementària: abans i després de l’actuació, jornada
de portes obertes al Centre d’Interpretació de la Terrissa

PROGRAMA D’ESTIU

Exposició de Ceràmica: Vols, bols? Isabel Cid i Rafael Gandia,
coordinada pel Taller d’Art Cinta Dalmau de Tortosa
4 de juny al 5 de juliol
Exposició de Pintura d’Anna R. Bas
9 de juliol al 2 d’agost
Exposició de Pintura de Josep Bahima
8 d’agost al 27 de setembre

CIDE DEMONTSIÀ.
LA SERRA
BARRACA DE QUICOLIS
(FREGINALS)
Freginals
www.museuterresebre.cat
977 702 954
Visites concertades

“HARMONIES BARROQUES DE LA NATURA”
15 d’agost, 20.00h.
Lloc: Barraca de Quicolis. Accés senyalitzat des de Freginals.
Intérprets: Duo Stradivari

Presentació: La Serra del Montsià representa tota una icona
per a entendre els valors culturals, naturals i paisatgístics del
nostre territori. Mar, muntanya, clima mediterrani,… recursos
naturals i espais favorables per a l’hàbitat humà, que des
de temps immemorials han creat aquest paisatge simbiòtic
i simbòlic. En aquest cas, el prestigiós Duo Stradivari
fusionarà aquests valors amb el millor de la música del
barroc, del neoclàssic i del romanticisme enmig d’un entorn
mediterrani singular i privilegiat de pedra en sec.
Activitat complementària: Visita a la Barraca de Quicolis i
el seu entorn, 19:00h.

PARC
ARQUEOLÒGIC
DE
LA CARROVA.
(AMPOSTA)
Carretera C-12 (Eix de l’Ebre) Amposta
www.museuterresebre.cat
977 702 954
Dissabtes de 11.00 a 13.00h

“LA
CARROVA:
FUSIÓ D’HISTÒRIES,
FUSIÓ
DE MÚSIQUES”
22 d’agost, 20.00h.
Lloc: Parc Arqueològic de la Carrova
Intérprets: Ensemble de metalls de la Unió Filharmònica
d’Amposta

Presentació: La Carrova, per la seva situació vora l’Ebre,
ha estat habitada des dels temps més remots de la
història fins a l’actualitat. Gent del Neolític, ibers, romans,
andalusins, hospitalers, monjos cistercencs, pagesos,...
històries i més històries acumulades en un petit paratge
vora el riu. Aquesta riquesa de vivències, focalitzades i
catalitzades a través de la torre, serà evocada musicalment
per l’Ensemble de metalls de la Fila, una formació
instrumental jove amb molt camí per endavant.
*Aforament limitat
Activitat complementària: Visita al Parc Aqueològic de la Carrova,
19.00h

MUSEU
DE
LA
MAR
DE
L’EBRE
(SANT CARLES DE LA RÀPITA)
Pl. d’Agustí Vizcarro, s/n Sant Carles de la Ràpita
www.museuterresebre.cat
977 702 954
Dimecres a diumenge de 11.00 a 14.00h i de 17.30 a 20.30h

“SONS DE VENES SALADES”
28 d’agost, 20.00h.
Lloc: Plaça d’Agustí Vizcarro
Intérprets: Riu en So

Presentació: El grup ebrenc Riu en So oferirà un concert
inspirat en la mar mediterrània, captivadora i traïdora. Un
recorregut sonor que abraça des de la música tradicional a
la Nova Cançó i la cançó de nova creació. Música arraïlada
en les tradicions marineres de les riberes del Mediterrani,
cresol de civilitzacions. Cançons de taberna, cançons de
treball, cançons d’enyorança, cançons de llibertat en les
que la quotidianitat i la tradició es donen la mà.
Activitat complementària: Visita guiada al Museu de la
Mar de l’Ebre, 19.00h

PROGRAMA D’ESTIU

Visites teatralitzades “Monges, pirates i colons. De quan Sant
Carles només era la Ràpita”
21 i 28 de juliol i 4,11, 18 i 25 d’agost, 20.30h
Instal·lació dins del programa Eufònic 2015
Del 13 d’agost al 13 de setembre

CENTRE
D’INTERPRETACIÓ
DE
LA
SERRA
DE
GODALL (GODALL)
C. Juan Tomàs, 7 Godall
www.museuterresebre.cat
977 702 954
Dilluns a diumenge de 10.00 a 12.00h i de 17.00 a 19.00h

“VILARS MIL·LENARIS MUSICATS”
12 de Setembre, 19.00h.
Lloc: Àrea d’Oliveres Mil·lenàries del Pou de les Piques.
Accés senyalitzat des de Godall. TV-3313
Intèrprets: Banda de Música de Godall

Presentació: Coincidint amb la inauguració de l’Àrea
d’Oliveres Mil·lenàries del Pou de les Piques, la Banda
de Música de Godall ens oferirà un concert a mode
d’interrelació entre dos dels aspectes del Patrimoni Cultural
més identitaris de la població. La vigència intergeneracional
de la tradició de les bandes de música del territori es dóna
la mà amb el conreu dels antics vilars d’oliveres des de
temps extremadament remots. Paisatge cultural en tota la
seua dimensió i vigència.

Activitat complementària: Visita guiada a l’exposició
“Papallones de la Serra de Godall”, al Centre d’Interpretació
de la Serra de Godall a les 18.00h; En finalitzar el concert hi
haurà un tast d’olis de diverses varietats.

PROGRAMA D’ESTIU

IV Testing de Biodiversitat de les Terres de l’Ebre
3 i 5 de juliol
Activitat gratuïta.
Exposició “Papallones de la Serra de Godall”
Del 3 de juliol al 13 de setembre

CENTRE
D’INTERPRETACIÓ
VIURE
AL
POBLE
(MASDENVERGE)
Ctra. d’Amposta, s/n Masdenverge
www.museuterresebre.cat
977 702 954
Dimarts a divendres de 17.00 a 20.00h
Dissabtes de 11.00 a 13.00h

“MÚSICA:
LLENGUATGE
DEL ELMONTSIÀ”
19 de Setembre, 12.00h.
Lloc: Espai Natural de les Basses de la Foia.
Accés senyalitzat des de Masdenverge
Intèrprets: Unió Musical Masdenverge

Presentació: Las bellesa mediterrània humida de l’Espai
Natural de les Basses de la Foia, un oasis amb ombres
d’oms en mig de l’aspra plana, serà l’escenari de l’actuació
de la Unió Musical Masdenverge, qui ens presentarà un
concert de composicions tradicionals dedicades a la
natura. Una simbiosi entre la tradició musical més genuïna
i els espais humits singulars, que es contraposa i/o fusiona
per a crear relacions entre la bellesa i la riquesa natural,
mostrada en el llenguatge musical de la cultura popular.

PROGRAMA D’ESTIU

Exposició “IV Mostra d’Arquitectura de les Terres de l’Ebre”
Del 4 de juny al 5 de juliol
Exposició: Qui són, qui som? Masdenverge en Blanc i Negre
Del 4 d’agost al 4 d’octubre

Organitza:

Participa:

Col·labora:

