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1. Diari de Tarragona. Suplement cultural Encuentros. Maig 2012 

 

 

 

Publicat a:  

Diari de Tarragona. Dissabte, 26 de maig del 2012. Pàgina 3 del 

suplement Encuentros 
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2. Ràdio Delta. Entrevista a Miquel Àngel Marín, al magazine matinal. 16/05/2012 

Emès a:  

http://www.deltebre.org/podcast/index.php?id=1607  

 

3. Bloc Moviment Punt Zero. 17/05/2012 

Bouesia de les Terres de l’Ebre 
Bouesia, parlar per parlar en vers 

 

Sens dubte, la bouesia, que s'escau cada estiu a deltebre, és l'esdeveniment de 

poesia més important dels països catalans, en gran part pel gran nombre de poetes 

que hi participen –de llevant i de ponent, del nord i del sud delpPrincipat, així com 

del país valencià, de les illes, del rosselló i fins i tot de l'alguer– i també pel ressò 

que aconsegueix. 

La bouesia concep el treball creatiu com una forma de vivència i coneixement del 

territori en tots els seus vessants. És un esdeveniment cultural, interdisciplinar i 

d’intercanvi entre artistes que té com a escenari principal el paisatge del delta de 

l’ebre. És un lloc de trobada, de festa i de cohesió social que recull com a fil 

conductor els diferents llenguatges artístics: arts visuals, poesia experimental, 

música, dansa, circ..., en diferents formats: accions, recitals, instal•lacions o 

intervencions en l’espai públic. 

Els objectius que persegueix la Bouesia es concreten en: Promoure la interacció 

entre l’art i el paisatge natural i urbà del delta de l’ebre. Activar i potenciar els 

vincles entre creació i producció artística i vida social, econòmica i cultural del 

territori. Treballar perquè les practiques artístiques formin part de la realitat del 

delta de l’ebre, més enllà de l’imaginari de l’arròs, la conservació del medi natural i 

el defallit negoci immobiliari. 

 

Publicat a:  

http://movimentpuntzero.blogspot.com.es/2012/05/bouesia-de-les-

terres-de-lebre.html 

 

 

 

4. Ràdio Delta. Notícia de l’informatiu. 21/05/2012 

Emès a: 

http://www.deltebre.org/podcast/index.php?page=18 

 

 

http://www.deltebre.org/podcast/index.php?id=1607
http://movimentpuntzero.blogspot.com.es/2012/05/bouesia-de-les-terres-de-lebre.html
http://movimentpuntzero.blogspot.com.es/2012/05/bouesia-de-les-terres-de-lebre.html
http://www.deltebre.org/podcast/index.php?page=18
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5. Surt de Casa. 22/05/2012. Per Anna Zaera 

 

 

La Bouesia, el festival del surrealisme ebrenc. La vuitena edició 
d'aquest certamen d'art, poesia, dansa i música amplia espais i dates  

És, sense dubte, un dels festivals més agosarats que mai he conegut. L’any passat em sorprenia com, en 

els propis díptics informatius, es descrivia l’equip organitzador: 'com un aplec de bouetes'. I és que si no 

saps què és la Bouesia, et garanteixo que el primer que sentiràs és desconcert, dubtes i molta 

curiositat… Perquè la Bouesia és surrealisme en les formes, en el vocabulari, en els emplaçaments, en 

l’estètica i, com no, en les pròpies activitats. 

  

I què vull dir amb surrealisme? Senzillament, que és un festival on l’expressió artística es porta al límit, 

fins i tot molts cops, al límit del que la raó pot encaixar. Però precisament perquè és un festival 

provocador i fresc, crec que val la pena endinsar-se de ple en aquesta quarta edició que es presenta 

amb canvis importants. 

  

Aquest festival interdisciplinari, nascut a Deltebre fa vuit anys, amplia enguany els emplaçaments on se 

celebrarà i, també, les dates. Tot i que un dels recitals poètics es farà a la desembocadura del riu Ebre, 

el gruix de l’activitat es trasllada a Amposta, on els organitzadors del certamen, l’Associació Cultural 

Rabera de Bouetes, han trobat la complicitat del nou Centre d'Art Lo Pati. L’objectiu és que, a partir 

d’enguany, la Bouesia formi part de la programació anual d’aquest centre. A part, la programació també 

contempla fer activitats a Tivenys, Tortosa, Vandellòs i Xerta. 

  

La Bouesia 2012 porta per nom La construcció de la casa del bou, una forma d’endinsar-se en la 

idiosincràcia del territori. Entre les activitats, destaca una exposició retrospectiva, Acceleració 

Bouhaus, que, a partir de material documental, explicarà l'univers creatiu que s’ha generat durant 

aquests últims vuit anys a Deltebre. 

  

Sense dubte, t’aconsellem que participis encara que sigui per un dia en aquest univers estimulant on, al 

cap i a la fi, el que es pretén és estimular l’escena cultural ebrenca amb moltes (i bones) dosis de 

transgressió.  

 

Publicat a:  

http://www.surtdecasa.cat/arts/la-bouesia-el-festival-del-surrealisme-

ebrenc 

http://www.centreartsvisualsamposta.cat/
http://www.surtdecasa.cat/arts/la-bouesia-el-festival-del-surrealisme-ebrenc
http://www.surtdecasa.cat/arts/la-bouesia-el-festival-del-surrealisme-ebrenc
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6. Més Vilaweb. Article d’Emigdi Subirats. 29/05/2012  

 

3 DE JUNY DIUMENGE. BOUESIA A LA DESEMBOCADURA DE L’EBRE. LA CAVA-DELTEBRE 

L’arbre inútil que donava tanta ombra. La utilitat de la inutilitat és una bona notícia per als artistes. Perquè l’art 

no serveix a cap propòsit material. Té a veure amb el canvi de les ments i dels esperits. Les ments i els esperits 

de la gent estan canviant. No solament a Nova York, sinó a tot arreu. Ja és hora de fer un concert de música 

moderna a l’Àfrica. El canvi no és pertorbador. És encoratjador. John Cage 

 

 

 

19.00 h. 

Poesia als parcs. Recital a la desembocadura de l'Ebre, al ziggurat del Galatxo de Sorrapa, dins el Cicle de 

recitals als Parcs de la Diputació de Barcelona, en 

col·laboració amb el Parc Natural del Delta de l’Ebre i l’Ajuntament de Deltebre. Coordinació del cicle: Carles 

Hac Mor i Esther Xargay. Amb els poetes Emigdi Subirats (Campredó) i Joan Vinuesa (Barcelona) 

i Paraula de dona de Adas de Deltebre. 

 

La meua actuació consistirà en la recitació d'un poema extens personal, Càntic a la vida, que he dividit en sis 

apartats diferents per l'adaptació musical, el qual el podeu llegir en apunts anteriors íntegrament. 

M'acompanyarà gentilment al violoncel el jove músic tortosí Ferran Benaiges, estudiant del darrer curs de 

Filologia Catalana a la URV i amant de les nostres lletres. 

Publicat a:  

http://blocs.mesvilaweb.cat/node/view/222955 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://blocs.mesvilaweb.cat/node/view/222955
http://1.bp.blogspot.com/-T769I76bWp0/T8Jen_BzzqI/AAAAAAAABdY/3ZnbH91SqyI/s1600/6+radiador.png
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7. Agència Catalana de Notícies. 30/05/2012. Per Jordi Marsal 

 

Bouesia vincula el paper dels canals en el 
desenvolupament del delta de l'Ebre amb la 
projecció cultural 

 
El festival poètic s'estén arreu de les Terres de l'Ebre programant 

actuacions dels músics Carles Santos, Llorenç Barber, la ballarina 

Sònia Gòmez i el poeta Carles Hac Mor 
 
MARS - ACN · ID 671007 

Amposta (ACN).- Vincular el paper que la construcció dels canals va suposar per al 

desenvolupament humà i econòmic del delta de l'Ebre amb la projecció cultural del 

territori és un dels arguments centrals que el festival poètic Bouesia vol transmetre 

en la seva edició d'aquest 2012. Després del seu naixement fa vuit anys a Deltebre 

(Baix Ebre), el certamen s'obre enguany a diferents espais del territori i fixa la seva 

base d'operacions al Centre d'Art lo Pati d'Amposta. Durant el primer i l'últim cap 

de setmana de juny, el festival ha programat una exposició retrospectiva, recitals, 

una romeria poètica i actuacions com la dels músics Carles Santos, Llorenç Barber, 

la ballarina Sònia Gómez o el poeta Carles Hac Mor. 

"La construcció de la casa del bou", l'epígraf sota el qual es presenta aquesta 

edició, conjumina, d'una banda, la commemoració pel centenari de la construcció 

del canal de l'Esquerra de l'Ebre, d'una banda, i el segle del naixement del músic 

nord-americà John Cage. Una metàfora sobre el desenvolupament del Delta de 

l'Ebre, una de les grans revolucions agrícoles a Europa del segle XX, segons 

l'organitzador del certamen, Miquel Àngel Marín, vinculada al paper també 

"revolucionari" de Cage com a pioner de la música aleatòria, electrònica i la 

utilització no convencionals dels sons i els instruments. "Nosaltres agafem el canal 

de l'Esquerra i també l'utilitzem com un material més de treball", ha precisat Marín. 

Aquest doble homenatge protagonitzarà l'última jornada del festival el pròxim dia 1 

de juliol, amb un peculiar recital poètic travessant el riu Ebre a peu per l'assut de 

Xerta (Baix Ebre) i que es tancarà amb una passejada poètica per Tortosa 

resseguin el traçat subterrani del canal de l'Esuqerra i que culminarà amb la 

presentació dels llibres dels poetes Josep Pedrals i Andreu Subirats. 

El diàleg entre el paper del canal i de Cage com a acceleradors del progrés marcarà 

bona part de la programació que arrenca el pròxim 1 de juny a Vandellòs (Baix 

Camp), amb la sisena edició de la Bouesia en aquest municipi dedicada enguany al 

poeta Carles Hac Mor. En aquest context, s'han programat les denominades 

Acceleracions Bouhaus (1912-2012), un conjunt d'activitats i actuacions que 

arrencaran el pròxim dos de juny amb una pelegrinatge des de Deltebre al Centre 

d'Art lo Pati d'Amposta, un espai que des d'enguany vol acollir les futures edicions 

del festival de vocació experimental i avantguardista.  
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Una exposició, la Rondalla del Teixidor, la performance de l'artista plàstic David 

Ymbernon, les actuacions de la ballarina Sònia Gómez, els músics Llorenç Barber i 

Montserrat Palacios, l'espectacle dels madrilenys Proyecto 23 o els vallencs Don 

Simón y Telefunken, entre d'altres, donaran forma a la segona jornada del primer 

cap de setmana que es tancarà diumenge, 3 de juny, amb un recital a la 

desembocadura de l'Ebre, sobre el 'ziggurat' del Galatxo de Sorrapa. Ja de cara 

l'últim cap de setmana de juny, i com a plat fort de la cloenda cloenda, el músic 

vinarosenc Carles Santos, juntament amb Inés Borràs, actuaran al Centre d'Art lo 

Pati. 

'Anticonferències' 

El programa es complementa també amb múltiples recitals poètics de participació 

oberta, amb voluntat d'intercanvi cultural interdisciplinar i festiu en el context del 

delta de l'Ebre. En aquest marc, Marín ha destacat l'aposta enguany també per un 

nou format, les "anticonferències", una experiència amb cinc conferències on els 

ponents transgrediran el codi seriós d'aquest format "amb humor i surrealisme". 

Nascut a Deltebre fa vuit anys, el festival transcendeix enguany els límits del 

municipi deltaic i s'estén també a Amposta, Tortosa, Xerta, Tivenys o Vandellòs 

amb l'ànim d'implantar-se territorialment per fer arribar la poesia a tot arreu. Una 

aposta que ha trobat acollida al Centre lo Pati on, el seu director, Blai Mesa, ha 

destacat la connexió de les propostes culturals que planteja "amb un esperit de 

territori" i la voluntat d'exportar-lo i "fer-lo universal". 

Des de l'Ajuntament d'Amposta, la regidora de Cultura, Maria del Mar Panisello, ha 

destacat l'aposta del certamen per "fer sortir l'art fora al carrer". Per la seva banda, 

el regidor de Cultura de Deltebre, Joan Alginet, ha celebrat que la Bouesia hagi 

sobrepassat els límits de la població amb l'objectiu de rellançar el seu projecte 

cultural. 

 

Publicat a:  

http://www.acn.cat/acn/671007/General/text/Bouesia-festival-poesia-

centenari-canal-esquerra-delta-de-lEbre-John-Cage-

desenvolupament.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.acn.cat/acn/671007/General/text/Bouesia-festival-poesia-centenari-canal-esquerra-delta-de-lEbre-John-Cage-desenvolupament.html
http://www.acn.cat/acn/671007/General/text/Bouesia-festival-poesia-centenari-canal-esquerra-delta-de-lEbre-John-Cage-desenvolupament.html
http://www.acn.cat/acn/671007/General/text/Bouesia-festival-poesia-centenari-canal-esquerra-delta-de-lEbre-John-Cage-desenvolupament.html
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8. Ara. 30/05/2012 

ARA LLEGIM 

 

Bouesia 2012 programa actuacions de Carles 

Santos, Llorenç Barber, Sònia Gómez i Carles 

Hac Mor 

El festival de poesia i arts té com a principal argument la vinculació 

de la construcció dels canals amb el desenvolupament econòmic i 

cultural del Delta de l'Ebre 

ARA / ACN  

Amposta | Actualitzada el 30/05/2012 18:22 

Vincular el paper que la construcció dels canals va suposar per al desenvolupament 

humà i econòmic del delta de l'Ebre amb la projecció cultural del territori és un dels 

arguments centrals que el festival poètic Bouesia vol transmetre en la seva edició 

d'aquest 2012. Després del seu naixement fa vuit anys a Deltebre (Baix Ebre), el 

certamen s'obre enguany a diferents espais del territori i fixa la seva base 

d'operacions al Centre d'Art lo Pati d'Amposta. 

Durant el primer i l'últim cap de setmana de juny, el festival ha programat una 

exposició retrospectiva, recitals, una romeria poètica i actuacions com la dels 

músics Carles Santos, Llorenç Barber, la ballarina Sònia Gómez o el poeta Carles 

Hac Mor. 

Publicat a: 

http://www.ara.cat/llegim/Bouesia_2012-Carles_Hac_Mor-

Carles_Santos-Llorenc_Barber_0_709729192.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ara.cat/llegim/Bouesia_2012-Carles_Hac_Mor-Carles_Santos-Llorenc_Barber_0_709729192.html
http://www.ara.cat/llegim/Bouesia_2012-Carles_Hac_Mor-Carles_Santos-Llorenc_Barber_0_709729192.html
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9. Cadena SER. Ràdio Ebre. 30/05/2012. Entrevista a Miquel Àngel Marín a l’Hora L 

amb Sílvia Tejedor. 

 

10. Mes Ebre. 30/05/2012 

El Festival Bouesia surt de Deltebre i es fa 
territorial 
 

Una caminada poética pels carrers de 

Vandellòs aquest divendres al vespre i 
una bouromeria des de Deltebre fins 

al Centre d’Art Lo Pati, a Amposta, pel 

camí natural de la vora del riu, seran 

els trets de sortida del Festival 
Bouesia, nascut a Deltebre fa vuit 

anys,  i que enguany canvia 

d’emplaçament i de dates. Així, tot i 

que un dels recitals poètics es farà a 
la desembocadura del riu Ebre, a 

Deltebre, el gruix de l’activitat es 

trasllada a Amposta, on els 

organitzadors del certamen, 

l’associació cultural Rabera de 
Bouetes, han trobat la complicitat del 

nou Centre d’Art Lo Pati. L’objectiu és 

que a partir d’aquesta edició la Bouesia formi part de la programació anual d’aquest 

centrea part de la programació. 
30/05/20 

Bouesia 2012 “La construcció de la casa del bou” commemora un doble centenari: 

el de la construcció del Canal de l’Esquerra de l’Ebre i el del naixement del músic 

nord-americà John Cage, i s’estructura al voltant de dos grans eixos. El primer serà 
una exposició retrospectiva: Acceleració Bouhaus (1912-2012), que, a partir de 

material documental explicarà l’univers creatiu que s’ha generat durant aquests 

últims vuit anys a Deltebre, lligant-ho amb el centenari del Canal de l’Esquerra. 

Acceleració perquè l’objectiu del festival és revolucionar i fer progressar, al menys 

durant uns dies, el panorama cultural ebrenc i català. L’exposició estarà oberta de 
l’1 de juny a l’1 de juliol a Centre d’Art Lo Pati. 

 

L’altre gran eix són les Acceleracions 2012, un bon grapat d’activitats que es 

concentraran els dies 1, 2, 3, 30 de juny i 1 de juliol. És a dir, el primer i últim cap 
de setmana de juny. De fet, aquest primer cap de setmana amb motiu de la 

inauguració dissabte de l’exposició, al matí es farà el pelegrinatge cultural al centre 

d’art i a la tarda s’han programat actuacions des de les 7 de la tarda fins la 

matinada. Entre aquestes actuacions destaca l’estrena de Dansa-poema amb una 
sola cama, una peça de la ballarina senienca Sònia Gómez, a partir de textos de 

Vicent Andrés Estellés i música d’Ovidi Montllor; una performance de David 

Ymbernon, o l’espectacle de Proyecto 23 i Don Simón i Telefunken. Diumenge es 

farà un recital poètic al ziggurat de la desembocadura de l’Ebre, a Deltebre. 
 

Per a l’últim cap de setmana de juny, s’ha programat, entre altres actuacions un 

recital poètic al mig de l’assut de Xerta i Tivenys, per commemorar el centenari del 

Canal de l’Esquerra de l’Ebre i del naixement de John Cage. Cage va ser un pioner 

de la música aleatòria, la música electrònica i la utilització no estàndard dels 
instruments. És a dir, va revolucionar el panorama musical, de la mateixa manera 

http://www.mesebre.cat/img/noticies/principals/Ik1CyNNl-bouesia.jpg
http://www.mesebre.cat/img/noticies/principals/Ik1CyNNl-bouesia.jpg
http://www.mesebre.cat/img/noticies/principals/Ik1CyNNl-bouesia.jpg
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que la construcció del canal de l’Esquerra va revolucionar el Delta de l’Ebre i en va 

accelerar el progrés econòmic, social i cultural. 

 

Aquest matí s’ha celebrat la roda de premsa de presentació del festival. Durant la 
seua compareixença la regidora de Cultura de l’Ajuntament d’Amposta, Mari Mar 

Panisello, ha destacat que el festival forma part de la filosofia del Centre d’Art Lo 

Pati, “perquè fem sortir l’art fora el carrer”. El regidor de Cultura de Deltebre, Joan 

Alginet, va remarcar per la seua banda, que el fet de sortir dels “límits geogràfics 
de Deltebre” ha servit per rellançar el festival i fer-lo més territorial. L’aposta del 

Centre d’Art Lo Pati per la Bouesia és fonamenta amb el “seu caràcter experimental 

i de recerca continua”, va assenyalar el director del Centre d’Art, Blai Mesa, tot 

destacant també la participació d’artistes com Carles Santos o Sònia Gómez, 
Finalment, el director del certamen, Miquel Àngel Marín, va destacar l’embranzida 

territorial del certamen i la incorporació d’un nou format: el de les bouconferències 

o anticonferències. “El que fem en aquest festival és posar en valor allò que tenim 

més a la vora”, va dir Marín 

L’edició d’enguany de la Bouesia ha comptat amb la col•laboració del Centre d’Art 
Lo Pati, els ajuntaments d’Amposta, Deltebre, Tivenys, Tortosa, Vandellòs i Xerta, 

l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) del departament de Cultura de la 

Generalitat, la Comunitat de Regants de l’Esquerra i diverses empreses privades. 

 

Publicat a:  

http://www.mesebre.cat/noticies/cultura/1094/El-festival-Bouesia-surt-

de-Deltebre-i-es-fa-territorial.php  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mesebre.cat/noticies/cultura/1094/El-festival-Bouesia-surt-de-Deltebre-i-es-fa-territorial.php
http://www.mesebre.cat/noticies/cultura/1094/El-festival-Bouesia-surt-de-Deltebre-i-es-fa-territorial.php
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11. Web de l’Ajuntament de Deltebre. 30/05/2012 
 

El festival Bouesia 2012 “La construcció de la 

casa del bou” surt de Deltebre i es fa territorial 

  

Una caminada poética pels carrers de Vandellòs aquest divendres al vespre i una bouromeria 

des de Deltebre fins al Centre d'Art Lo Pati, a Amposta, pel camí natural de la vora del riu, 

seran els trets de sortida del Festival Bouesia, nascut a Deltebre fa vuit anys,  i que enguany 

canvia d'emplaçament i de dates. 

Així, tot i que un dels recitals poètics es farà a la desembocadura del riu Ebre, a Deltebre, el 

gruix de l'activitat es trasllada a Amposta, on els organitzadors del certamen, l'associació 

cultural Rabera de Bouetes, han trobat la complicitat del nou Centre d'Art Lo Pati.  Bouesia 

2012 "La construcció de la casa del bou" commemora un doble centenari: el de la construcció 

del Canal de l'Esquerra de l'Ebre i el del naixement del músic nord-americà John Cage, i 

s'estructura al voltant de dos grans eixos. El primer serà una exposició retrospectiva: 

Acceleració Bouhaus (1912-2012), que, a partir de material documental explicarà l'univers 

creatiu que s'ha generat durant aquests últims vuit anys a Deltebre, lligant-ho amb el centenari 

del Canal de l'Esquerra I L'altre gran eix són les Acceleracions 2012, un bon grapat d'activitats 

que es concentraran els dies 1, 2, 3, 30 de juny i 1 de juliol. És a dir, el primer i últim cap de 

setmana de juny. Aquest primer cap de setmana amb motiu de la inauguració dissabte de 

l'exposició, al matí es farà el pelegrinatge cultural al centre d'art i a la tarda s'han programat 

actuacions des de les 7 de la tarda fins la matinada. Entre aquestes actuacions destaca 

l'estrena de Dansa-poema amb una sola cama, una peça de la ballarina senienca Sònia 

Gómez, a partir de textos de Vicent Andrés Estellés i música d'Ovidi Montllor; una performance 

de David Ymbernon, o l'espectacle de Proyecto 23 i Don Simón i Telefunken. Diumenge es farà 

un recital poètic al ziggurat de la desembocadura de l'Ebre, a Deltebre.  

Publicat a:  

http://www.deltebre.org/index.php/arees/cultura/727-el-festival-

bouesia-2012-la-construccio-de-la-casa-del-bou-surt-de-deltebre-i-es-

fa-territorial   

 

http://www.deltebre.org/index.php/arees/cultura/727-el-festival-bouesia-2012-la-construccio-de-la-casa-del-bou-surt-de-deltebre-i-es-fa-territorial
http://www.deltebre.org/index.php/arees/cultura/727-el-festival-bouesia-2012-la-construccio-de-la-casa-del-bou-surt-de-deltebre-i-es-fa-territorial
http://www.deltebre.org/index.php/arees/cultura/727-el-festival-bouesia-2012-la-construccio-de-la-casa-del-bou-surt-de-deltebre-i-es-fa-territorial
http://www.deltebre.org/images/stories/Comunicacio/Bouesia.jpg
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12. Ràdio Hospitalet de l’Infant. Reportatge dins el magazine El quiosc, amb una 

entrevista a Sara Barceló, presidenta del Centre d’Estudis la Vall. 30/05/2012. Per 

Estrella Botello i Ricard del Amo 

 

13. Ràdio Tortosa. 31/05/2012. Entrevista a Miquel Àngel Marín, Blai Mesa i Sam Vila 

al programa La Punta del Diamant amb Núria Mora. 

 

 

14. Amposta Ràdio. 31/05/2012. Entrevista a Miquel Àngel Marín, per Manel Ramon 

dins el programa La ciutat al dia. 

 

15. Ebredigital. 31/05/2012 

La Bouesia s'estén al Baix Ebre i al Montsià 

La poesia serà la protagonista durant el pròxim mes, gràcies a una nova 

edició del festival Bouesia. En aquesta ocasió, l'esdeveniment no només 

tindrà presència a Deltebre, sinó que també s'ha obert a altres punts del 

territori, com Tortosa, Amposta, o Xerta, on els poetes participants 

travessaran l'assut a peu. 

La construcció dels canals de reg a la desembocadura del Delta va permetre el 

desenvolupament humà i econòmic d’aquest territori. Cent anys després d’habilitar 

el canal de l’esquerra, el festival Bouesia pren aquest aniversari com a punt de 

partida en la seua nova edició. I igual com el canal recorre bona part de les Terres 

de l’Ebre fins al mar, enguany el festival també amplia les fronteres i afegeix altres 

municipis al de Deltebre. Així, hi haurà actes a Amposta, Tortosa, Tivenys o 

Vandellòs, i també a Xerta. En aquest punt, l’1 de juliol està prevista una de les 

activitats més cridaneres: un recital de poesia mentre es creua l’assut a peu. 

El festival Bouesia es durà a terme durant el primer i l’últim cap de setmana de 

juny i inclourà actes com una romeria poètica o les actuacions dels músics Carles 

Santos i Llorenç Barber, la ballarina Sònia Gómez o el poeta 

Carhttp://www.ebredigital.cat/amposta/la-bouesia-sesten-al-baix-ebre-i-al-

montsia/?id=1736les Hac Mor. 

Publicat a: 

http://www.ebredigital.cat/amposta/la-bouesia-sesten-al-baix-ebre-i-al-

montsia/?id=1736  

 

16. Ebre TV. 31/05/2012. Notícia 

Publicat a:  

http://www.ebredigital.cat/amposta/la-bouesia-sesten-al-baix-ebre-i-al-

montsia/?id=1736  

 

 

http://www.ebredigital.cat/amposta/la-bouesia-sesten-al-baix-ebre-i-al-montsia/?id=1736%20
http://www.ebredigital.cat/amposta/la-bouesia-sesten-al-baix-ebre-i-al-montsia/?id=1736%20
http://www.ebredigital.cat/amposta/la-bouesia-sesten-al-baix-ebre-i-al-montsia/?id=1736
http://www.ebredigital.cat/amposta/la-bouesia-sesten-al-baix-ebre-i-al-montsia/?id=1736
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17. Diari de Tarragona. 31/05/2012 

El Centre d’Art Lo Pati acull el gruix 
d’activitats del festival Bouesia 

Una exposició retrospectiva i dos sessions intenses d’art i poesia 

protagonitzen l’edició d’enguant del certamen cultural 

A.C | 31/05/2012 18:57 

Una caminada poètica pels carrers de Vandellòs aquest vespre i una ‘bouromeria’ 

de Deltebre al Centre d’Art Lo Pati, a Amposta, demà a les 10.00 hores, seran els 

trets de sortida del Festival Bouesia, nascut a Deltebre fa vuit anys,  i que enguany 

canvia d’emplaçament i de dates. 

Així, tot i que un dels recitals poètics es farà a la desembocadura del riu Ebre, a 

Deltebre, el gruix de l’activitat es trasllada a Amposta, on els organitzadors del 

certamen, l’associació cultural Rabera de Bouetes, han trobat la complicitat del nou 

Centre d’Art Lo Pati. L’objectiu és que a partir d’aquesta edició la Bouesia formi part 

de la programació anual d’aquest centre. 

 Bouesia 2012 commemora un doble centenari: el de la construcció del Canal de 

l’Esquerra de l’Ebre i el del naixement del músic nord-americà John Cage, i 

s’estructura al voltant de dos grans eixos. El primer serà una exposició 

retrospectiva, anomenada Acceleració Bouhaus (1912-2012), que, a partir de 

material documental explicarà l’univers creatiu que s’ha generat durant aquests 

últims vuit anys a Deltebre, lligant-ho amb el centenari del Canal de l’Esquerra. 

Estarà oberta fins l’1 de juliol. 

L’altre gran eix són les Acceleracions 2012, un bon grapat d’activitats que es 

concentraran els dies 1, 2, 3, 30 de juny i 1 de juliol. És a dir, el primer i últim cap 

de setmana de juny. 

Així, demà a partir de les 19.00 hores, es celebrarà la primera sessió d’actuacions 

on destaca l’estrena de ‘Dansa-poema amb una sola cama’, una peça de la ballarina 

senienca Sònia Gómez, a partir de textos de Vicent Andrés Estellés i música d’Ovidi 

Montllor; una performance de David Ymbernon, o l’espectacle de Proyecto 23 i Don 

Simón i Telefunken. Diumenge es farà un recital poètic al ziggurat de la 

desembocadura de l’Ebre, a Deltebre.Per a l’últim cap de setmana de juny, s’ha 

programat, entre altres actuacions un recital poètic al mig de l’assut de Xerta i 

Tivenys, per commemorar el centenari del Canal de l’Esquerra de l’Ebre i del 

naixement de John Cage. Cage va ser un pioner de la música aleatòria, la música 

electrònica i la utilització no estàndard dels instruments. 

Publicat a: 

http://www.diaridetarragona.com/ebre/067900/centre/dart/pati/acull/gruix/dactivit

ats/  

http://www.diaridetarragona.com/ebre/067900/centre/dart/pati/acull/gruix/dactivitats/festival/bouesia
http://www.diaridetarragona.com/ebre/067900/centre/dart/pati/acull/gruix/dactivitats/festival/bouesia
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18. Canal 21. 31/06/2012 i 01, 02 i 03/06/2012. Entrevista a Miquel Àngel Marín i Sam 

Vila al programa Districte 21 amb Miríam Gavaldà. 

 

19. Ràdio Delta. Notícia a l’informatiu. 31/05/2012 

Emès a: 

http://www.deltebre.org/podcast/index.php?id=1637 

 

 

20. Diari de Tarragona. 1/06/2012 

 

 

 

Publicat a:  

Diari de Tarragona. Divendres, 1 de juny de 2012. Pàgina 25. Secció: 

Ebre. 

 

 

 

 

 

http://www.deltebre.org/podcast/index.php?id=1637
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21. El Punt Avui. 01/06/2012 

 

 

 

Publicat a:  

El Punt Avui. Divendres, 1 de juny del 2012. Pàgina 49. Secció: 

Agenda. 

 

22. Catalunya Ràdio. Notícia de Sofia Cabanes dins l’informatiu matinal. 1/06/2012 

 

23. Televisió de Vandellós. Notícia. 1/06/2012 

Emès a: 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=hlfxXUkuBlo 

 

24. Viu l’Ebre. 01/06/2012 

Publicat a: 

http://www.viulebre.com/altres_propostes/viii-bouesia 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=hlfxXUkuBlo
http://www.viulebre.com/altres_propostes/viii-bouesia
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25. La Veu de l’Ebre. 01/06/2012 

 

 
 

Publicat a: La Veu de l’Ebre. Divendres, 1 de juny del 2012. Pàgina: 45 

Secció: Cultura 

 

26. Icat Fm i Catalunya Informació. 02/06/2012. Reportatge d’Alba Forés 

Emès a: 

http://dl.dropbox.com/u/86434886/BOUESIA.mp3 

 

 

 

 

 

 

 

http://dl.dropbox.com/u/86434886/BOUESIA.mp3
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27. Vilaweb. 03/06/2012 

 

 

Publicat a: 

http://www.vilaweb.cat/noticia/4016799/20120603/bouesia-territorial-allarga-

programacio.pdf   

 

 

http://www.vilaweb.cat/noticia/4016799/20120603/bouesia-territorial-allarga-programacio.pdf
http://www.vilaweb.cat/noticia/4016799/20120603/bouesia-territorial-allarga-programacio.pdf
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28. Telenotícies comarques. 04/06/2012 

Emès a: 

http://www.tv3.cat/videos/4112810/Telenoticies-Tarragona-04062012 

 

29. Ràdio Hospitalet de l’Infant. Reportatge de vuit minuts amb poemes enregistrats, 

dins el magazine El quiosc. 04/06/2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tv3.cat/videos/4112810/Telenoticies-Tarragona-04062012
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30. Surt de Casa. Entrevista a la ballarina Sònia Gómez, per Anna Zaera. 04/06/2012 

 

 

 

Sònia Gómez: “la Bouesia no és un festival 
evident, no  és el Joan Pera” 
 
Aquesta ballarina de La Sénia afincada a Barcelona actua a la Bouesia 
El primer cop que la vaig trucar per concertar l’entrevista comunicava. Salta el contestador i escolto 
pacient la salutació. “Hola, has llamado a Sonia Gomez…” Fins aquí tot normal. “… puedes dejar tu 
mensaje… pero si te llamas Vanesa, no hace falta que lo dejes”. Què?? Sense conèixer-la, ja em faig una 
lleugera idea de com és aquesta ballarina de La Sénia que porta més de deu anys triomfant i 

transgredint als escenaris alternatius de la capital catalana. 
  
Enguany Gómez participa al festival Bouesia, on farà un espectacle ballant damunt d'una sola cama al 
Centre d’Art Lo Pati d’Amposta. 

  
- Abans de tot, m’agradaria que m’expliquesses què et passa amb les Vanesses.  
Quan era estudiant hi havia vàries Vanesses que em robaven nòvios. Tinc aquest contestador des de fa 
més de deu anys. Un dia vaig provar de canviar-ho i no me’n vaig sortir... 
  
- He vist per Internet els teus espectacles i em fa ràbia no haver-te conegut abans. Explica’m què 
fas… 
Jo barrejo les arts escèniques amb el moviment i el moviment amb la performance. Podriem dir que 

pertanyo al corrent dels artisties conceptuals. Faig espectacles on es creen diàlegs, atmòsferes i 
relacions amb el públic… 
  
- A l’escenari, experimentes improvisant i establint diàlegs amb altres persones, moltes d’elles, 

anònimes… 
Sí, m’agrada introduir persones no professionals a escena perquè aporten molta energia i molta frescor. 
  
- Fins i tot has fet un espectacle on estableixes un diàleg amb la teua mare a la vida real… 

Sí, va ser un gran descobriment. Crec que ma mare, en unes altres circumstàncies, s’hagués dedicat a 
això. Sempre ha tingut una vis còmica molt forta, a més són molts minuts de vida a la seva esquena i 
això aporta molta riquesa a l’espectacle. 
  

- També has creat espectacles convidant a escena un desconegut… Quin tipus de gent s’arriscava a 
posar-se sobre l’escenari? 
Gent que tenien pendent confrontar-se amb coses íntimes en públic. Jo havia de proposar-li a la persona 
fer coses que no tenien res a veure amb la seva vida. És com un invent per passar- ho bé, com un joc... 

  
- Devia ser un còctel de sensacions per a vosaltres i per al públic... 
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Sí, era barrejar una sèrie d’elements intencionadament per produir efectes, però sense deixar de ser 
nosaltres mateixos. 
  
- Segur que ja de petita t’agradava imaginar-te en situacions inversemblants... 
Doncs sí. Em tancava a una habitació i tenia una espècie de vida imaginària. I al final, mira, he acabat 

fent el mateix a dalt d’un escenari. 
  
- Sempre acaba sortint la nostra personalitat vertadera... 
Sí, a més recordo que sempre jugava o sola o amb una sola persona. I en els meus espectacles faig el 

mateix. Si t’hi fixes, sempre estic només amb una persona. M’agrada fer algo de tu a tu, sense 
multituts. 
  
- Què tens pensat fer a partir d’ara? 

M’agafes en un moment de transició. He estat mare i després de l’espectacle amb la meva pròpia mare i 
de les experiències amb un desconegut, no tinc més ganes de fer espectacles autobiogràfics. 
  
- I què faràs? 

Tinc ganes de fer un procés d’investigació en el món del moviment. 
  
- En quin sentit? 
La gent no està acostumada a veure espectacles amb gent movent-se. Això és un mal que ve dels 
especatcles del finals dels vuitata i noranta, els ballarins es van dedicar a fer grans espectacles de dansa 
contemporània, però s’anaven allunyant del públic. S’han d’intentar descodificar els moviments i tornar 
a connectar amb el públic. 
  

- Cap on van ara les arts escèniques…? 
La naturalitat s’ha imposat i cada cop hi ha menys efectes de llum, de muntatges audiovisuals. Les 
noves generacions estan fugint dels efectes. Tenen menys por a mostrar la seva personalitat sense 
artificis. 

  
- Es pot viure fent el que tu fas? 
Ara és difícil. Se m’han tancat un 80% de les portes degut a la crisi. El meu marit és alemany i podriem 
anar a viure allà, però sempre he pensat que és important que l’art es quedi aquí. 

  
- Creus que a la gent d’aquí li pot semblar estrany el que fas? 
Si hi haguéssin més Bouesies a les Terres de l’Ebre durant l’any, no els hi semblaria. La Bouesia és com 
un festival turístic, de cap de setmana. Turístic per als espectadors, i turístic per als artistes. Ens 

serveix per apropar-nos, però no n’hi ha prou per descobrir-nos en profunditat. 
  
- Què opines de la Bouesia? 
La Bouesia no és un festival evident, no és el Joan Pera. Jo crec que és l’ànima de Miquel Àngel Marín. 

Darrere d’aquestes iniciatives sempre hi ha una ànima. 

     

 

Publicat a: 

http://surtdecasa.cat/arts/sonia-gomez-la-bouesia-no-es-un-festival-evident-no-

es-el-joan-pera 

 

31. Canal Terres de l’Ebre. Entrevista a Miquel Àngel Marín al programa Dixa’m vore, 

amb Diana Mar. 04/06/2012 

 

 

 

 

 

http://surtdecasa.cat/agenda/bouesia-2012
http://surtdecasa.cat/arts/sonia-gomez-la-bouesia-no-es-un-festival-evident-no-es-el-joan-pera
http://surtdecasa.cat/arts/sonia-gomez-la-bouesia-no-es-un-festival-evident-no-es-el-joan-pera
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32. Magazine Terres. 06/06/2012  

Publicat a: 

http://terresmagazine.com/revista/2/1/Illa_de_Buda/ca 

 

33. Antena Caro. Entrevista a Miquel Àngel Marín al programa Lletres Ebrenques. 

15/06/2012 

Emès a: 

http://www.antenacaro.cat/share/share_audios.php?id_audio=1745 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://terresmagazine.com/revista/2/1/Illa_de_Buda/ca
http://www.antenacaro.cat/share/share_audios.php?id_audio=1745
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34. La Veu de l’Ebre. Entrevista a Miquel Àngel Marín, per Sílvia Berbis. 22/06/2012 

 

 
 

Publicat a:  

La Veu de l’Ebre. Divendres, 22 de juny del 2012. Contraportada 
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35. Mes Ebre. 29/06/2012 

 

 

 

Publicat:  

Més Ebre. Divendres, 29 de juny del 2012. Contraportada 

 

36. Surt de Casa. Bloc de Roman Aixendri. 06/2012 

Publicat a:  

http://surtdecasa.cat/blogs/filosofia-200mg/la-nostra-bouesia 

 

 

 

 

http://surtdecasa.cat/blogs/filosofia-200mg/la-nostra-bouesia
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37. Desaigüe. 06/2012 

 

                         
                                                                                   

 

Publicat a:  

Desaigüe. Revista d’informació municipal de Deltebre. Juny-Juliol del 

2012 Número 165. Planes 20 i 21.  
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38. El Punt Avui. 01/07/2012 

 

 

 

Publicat a:  

El Punt Avui. Diumenge, 1 de juliol del 2012. Agenda. Pàgines 57 i 58 


