Sala 2, Terracota, Centre d’Interpretació de la Terrissa de la
Galera
Exposició
“Aquelles tardes... 120 anys de cine a les Terres de l'Ebre”
Del 3 de novembre al 10 de desembre de 2017, la Sala 2 de Terracota, Centre
d’Interpretació de la Terrissa de la Galera (baixos de l’Ajuntament) tindrà el
plaer d’acollir l’exposició: “Aquelles tardes... 120 anys de cine a les Terres de
l'Ebre”, que recull el testimoni de l'impacte i de la memòria col·lectiva vinculada
al cine al territori.
Aquesta exposició ha estat produïda pel Servei d'Atenció als Museus (SAM),
impulsat pel Departament de Cultura i el Museu de les Terres de l'Ebre i és fruit
d’un dels objectius que s’ha marcat: la producció de continguts vinculats a la
difusió del patrimoni i l'ampliació dels públics. En aquesta línia, des del SAM de
les Terres de l'Ebre s'han produït amb anterioritat exposicions d'escultura sonora
i fotografia.
Al llarg del 2015 i el 2016, el SAM, a través del Museu de les Terres de l'Ebre,
ha treballat per a produir aquesta exposició monogràfica sobre la memòria de les
sales de cine de les Terres de l'Ebre i del que ha significat el cine per a la societat
ebrenca de cada moment.
L'exposició, organitzada en dues parts, ofereix un recorregut per la història del
cine a les quatre comarques ebrenques, així com una aproximació al que va
suposar el cinema per a la societat de cada moment al llarg del segle XX.
La primera part, fa un recorregut històric des de les primeres projeccions
cinematogràfiques al territori en barraques de fira o en teatres, cafès
d'associacions, ateneus o altres fins que es creen les primeres sales destinades
a acollir específicament projeccions i com aquestes es van anar expandint pel
territori entre els anys 10 i 20 del segle XX, i la posterior sonorització.
La segona part de l'exposició fa un recorregut per la història cinematogràfica,
des de les primeres projeccions fins a l'actualitat, d'un total de 16 municipis
concretament: Alcanar, Amposta, Corbera d'Ebre, Deltebre, la Fatarella, Flix,
Freginals, la Galera, Godall, Masdenverge, Móra d'Ebre, Sant Carles de la
Ràpita, Sant Jaume d'Enveja, Santa Bàrbara, Tortosa i Ulldecona. L'exposició

també aplega fotografies i altres materials dels cines de Caseres, Móra la Nova,
Riba-roja d'Ebre, l'Ametlla de Mar, l'Aldea o la Sénia.
Per a la creació d’aquesta exposició s'ha comptat amb la participació de l'Aula
de Cinema de la URV en la fase de recerca, i amb més de 100 col·laboradors
entre persones entrevistades, particulars i empreses que han cedit objectes,
documents i imatges de les sales de cine del territori per a completar la mostra
(Informació proporcionada pel Museu de les Terres de l’Ebre).

El Museu Terracota, donada la magnitud de l’exposició, únicament exposarà la
part que parla de manera general del cine al territori fent-ne un recorregut històric
i de la segona part el plafó que parla de la Galera
El nostre centre, i, gràcies, en aquesta ocasió, a la col·laboració amb el SAM,
una vegada més, oferirà cultura a través de l’Art, ara, a través del setè Art, el
cine.
Us recordem que l’horari del Museu Terracota és: dimecres a divendres de
9’30 a 13’30 hores; dissabtes, diumenges i festius de 12’00 a 14’00 hores

Més informació i visites concertades:
977 71 83 39
terracota@galera.cat
www.galera.cat

