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Setembre | Octubre

Torna A Cel Obert, amb vuit intervencions
efímeres als patis de Tortosa

Del 8 al 12 d’octubre, Tortosa acull la 8a
edició A Cel Obert, el festival d’intervencions
efímeres que pretén fomentar l’interès dels
ciutadans i visitants pel patrimoni arquitectò-
nic i cultural de la ciutat. El festival convertix
espais històrics en escenaris de creacions ar-
tístiques, pensades per professionals del món
de l’art, l’arquitectura i el disseny. Amb motiu
de la capitalitat de la Cultura Catalana que en-
guany ostenta Tortosa, esta edició de l’A Cel
Obert durarà cinc dies (dos més que en anys
anteriors) i es podran visitar vuit intervencions:
set al nucli antic de Tortosa i una a l’Entitat
Municipal Descentralitzada de Jesús. Totes
inspirades en la temàtica que articula les cre-
acions d’enguany: la curiositat.

Al pati del Museu de Tortosa es podrà visi-
tar Despuntant, una coautoria de l’arquitec-
ta tortosina Cristina Bestratén amb la col·la-
boració de deu centres educatius, una acció
en la qual els alumnes han jugat a la desco-
berta de personatges històrics de la ciutat.
Hi han participat el Col·legi Diocesà Sagrada
Família, l’Escola Cinta Curto, l’Escola El Tem-
ple, l’Escola de Ferreries, l’Escola la Mercè,
l’Escola de Remolins, l’Escola de Sant Llàt-
zer, l’Institut Cristòfol Despuig, l’Institut Der-
tosa i l’Institut-Escola Daniel Mangrané. L’or-
ganització d’A Cel Obert impulsa esta obra
amb la intenció d’apropar l’art al públic més
jove i fer-lo partícip del festival. 

Al pati del Palau Episcopal es podrà veure la
instal·lació Demiürg de Gerard Bertomeu (de
Tortosa), Pep Tornabell i Enrique Soriano, tres
creadors que formen part de l’equip convidat
d’esta edició: CODA. Es tracta d’un despatx
d’arquitectura i enginyeria que treballa entre la
geometria, la construcció i la computació.

En l’àmbit acadèmic, A Cel Obert recupera
la col·laboració amb l’Escola d’Art de la Diputa-
ció de Tarragona a Tortosa, que ha cedit el seu
pati per tal que estudiants del curs d’Arquitec-
tura Efímera de l’Escola d’Art de la Diputació
de Tarragona a Reus, instal·len una obra des-
envolupada des de la mateixa escola. Es trac-
ta d’Inquietuds Z d’Helena Cortès i la Paula
Roch. La intervenció juga amb la repetició
d’un element expositiu creat a partir de l’on-
dulació de teles translúcides.

CREACIONS EN XARXA Estirant el fil d’Es-
tel Jou i en Ramon Heras és la instal·lació que
ocuparà el claustre de l’edifici de la Immacula-
da, Espai Immart de l’EMD de Jesús. Es tracta
del projecte convidat a través del projecte
Transefímers de la Xarxa Transversal, de la
qual formen festivals de poblacions com Fi-
gueres, Olot, Girona, Granollers, Mataró, Man-
resa, Sant Cugat, Vilanova i la Geltrú, Reus i
també Tortosa. A més, al pati del Monestir de
la Puríssima Concepció Victòria es podrà visi-
tar Lucerna de Manuel Bouzas i Santiago del
Aguila, una intervenció que és fruit del projecte
Transefímers MED, que també promou la Xar-
xa Transversa i que estimula l’intercanvi entre
artistes de la conca mediterrània (Catalunya,
Illes Balears i Occitània). Juntament amb l’A
Cel Obert, els festivals que han participat en
este projecte Transefímers MED han estat: el
Festival des Architectures Vives de Montpe-
llier, L’Insòlit de Palma de Mallorca, el Jardins
de Llum de Manresa, el Lluèrnia d’Olot i la
Mostra d’Art Urbà de Granollers.

MÉS DE 92 CANDIDATS La resta d’instal·la-
cions, són les tres obres seleccionades d’en-

tre noranta-dues propostes rebudes durant la
convocatòria del 2020. Al passatge Franquet
s’hi instal·larà Vuit cascades de Luis Albino. El
pati del Col·legi de Sant Jordi i Sant Domènec
acollirà De cel a terra d’Álvaro Alcázar, Miquel
Figueras i Lucia Huerta. Al claustre renaixen-
tista del Col·legi de Sant Jaume i Sant Maties
s’hi podrà visitar Gold Digger de Nicola Bal-
dassarre, Salvatore Dentamaro, Francesco Di
Salvo i Ilyass Erraklaouy. A diferència d’altres
anys, en esta edició no es faran visites guia-
des. No obstant això, els visitants podran es-
coltar l’explicació de cada intervenció a tra-
vés del telèfon mòbil, escanejant el codi QR
des de panells explicatius situats als acces-
sos dels patis. Durant les visites es prendran
les mesures anti-covid establertes per les au-
toritats sanitàries.

JURAT I PREMIS El jurat encarregat de se-
leccionar-les estava presidit per Enric Roig, ar-
quitecte i regidor de cultura de l’Ajuntament
de Tortosa, i format per Roger Subirà, arquitec-
te, professor i vicepresident de l’ArquinFAD, Pi-
lar Lanau, artista contemporània, gestora di-
namitzadora cultural, professora i directora de
l’Escola d’Art de la Diputació de Tarragona a
Tortosa, Xavi Pallejà, arquitecte, professor i

membre de la Junta del Col·legi d’Arquitectes
de Catalunya Demarcació de l’Ebre, i Núria An-
fruns, arquitecta, dissenyadora d’interiors i
membre de l’organització d’A Cel Obert. Una
de les tres intervencions efímeres provinents
del concurs s’endurà el premi del jurat. L’autor
(o autors) serà convidat a desenvolupar un
projecte d’art efímer en un altre festival, sub-
vencionat pel Projecte Transefímers de la Xar-
xa Transversal

ACTIVITATS PARAL·LELES  A Cel Cobert és
una branca del festival que s’endinsa en diver-
ses disciplines i busca entrellaçar obres con-
temporànies amb espais clàssics coberts. Així,
la seu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
Demarcació de l’Ebre acollirà Pietà, una peça
de dansa contemporània de Verònica Hernán-
dez Royo. D’altra banda, la Sala del Polvorí del
Parador de Tortosa serà l’espai on es podrà
sentir Parc, un concert acústic de Ferran Pa-
lau. Per a assistir als dos espectacles (d’afora-
ment limitat) cal reservar seient a: info@acelo-
bertfestival.cat

Els horaris del festival i la programació d’ac-
tivitats paral·leles es pot consultar a:
https://acelobertfestival.cat/informacio-prac-
tica/#divendres8

Divendres 26 de setembre
SHOW DE CLOWN ‘GUILLEM
ALBÀ & MARABUNTA’  18 h te-
atre auditori Felip Pedrell.  10 €

Dissabte 2 d’octubre
ESPECTACLE ‘TORTOSA, TRO-
TOSA, SORTOSA’ Una proposta
que s’endinsa en la història i
tradició de les “estrelletes de
Mig Camí” i que servix d’excusa
per a crear un discurs on a par-
tir de la figura de la dona cami-

narem pels diferents referents
de la nostra identitat col·lectiva,
la jota, el ball, la banda de músi-
ca, el seguici o el riu.20 h plaça
de la Catedral de Tortosa.

QUARTET DE CORDA NEUS
CATALÀ Formació cambrística
formada per dos violins, viola i
violoncel, que estan en actiu ac-
tuant als millors auditoris del
nostre país. Presenten un pro-
grama que porta per nom Exili i
Repressió, amb obres que re-

flectixen i transmeten la duresa
i intensitat d’estos anys. 20.30
h teatre auditori Felip Pedrell.

EXPOSICIONS
‘50 ANYS DE L’ARXIU HISTÒ-
RIC’.  Es tracta d’una exposició
produïda l’any 2019 pel COAC
amb motiu de la commemora-
ció del 50è aniversari de la cre-
ació del seu Arxiu. De l’1 al 30
d’octubre. De dimarts a diven-
dres de 10 a 13.30 h. Dissab-

tes de 10 a 13.30 h. i de 15.30
a 18.30 h. Diumenges i festius
de 9.30 a 13.30 h. Sala Antoni
Garcia del Museu de Tortosa
EXPOSICIÓ DE CÉSAR ES-
TRANY. Exposició de pintura so-
bre indrets de la ciutat de Torto-
sa, pintats en commemoració
de l’any de la Capital de la Cul-
tura Catalana Tortosa 2021.Del
29 d’agost al 2 d’octubre. Lloc:
aparador Finques Baix Ebre (ca-
rrer Cervantes), Tortosa.

‘EGIPTE 1909. EL VIATGE
DELS AMATLLER A LA TERRA
DELS FARAONS’ L’exposició fo-
togràfica explica el viatge que
l’empresari xocolater Antoni
Ametller va realitzar l’any 1909,
acompanyat de la seua filla Te-
resa, del seu amic Josep Garí,
la seua filla Mercedes, i de la
minyona i persona de confiança
de la família, Justa Sanz San-
juan. Del 3 al 30 Setembre.
Reials Col·legis de Tortosa.

‘ANIMALS INVISIBLES’ Expo-
sició creada a partir del llibre
homònim escrit pel periodista i
viatger Gabi Martínez, i l’ar-
queòleg, naturalista i explora-
dor Jordi Serrallonga. Amb les
il·lustracions de Joana Santa-
mans. Fins a l’1 d’octubre. Di-
marts i dijous de 10 a 13:30h i
dissabtes de 10 a 13.30h. De
dilluns a divendres de 16.30 a
20.30 h Biblioteca Marcel·lí
Domingo. 
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