30/09/2017
Biblioteca Central d’Igualada
i Plaça de Cal Font

el dia que les lletres
prenen la paraula

PROGRAMA D’ACTIVITATS
> 10.45 h

> 11.30 h

Inauguració del Mercat
de Lletres

Club de ﬁlosoﬁa
amb Xavier Antich

A càrrec de l’alcalde d’Igualada, Il·lm. Sr. Marc
Castells i Berzosa, i el delegat territorial de
Cultura de la Catalunya central, Sr. Lluís Cerarols.
Tot seguit, conversa amb Rafel Nadal, que
ens parlarà dels seus llibres i, en especial,
del darrer, La senyora Stendhal, editat per
Columna. A càrrec de Jaume Farrés,
professor de llengua i literatura catalanes.
A la carpa de la plaça de Cal Font

L’autor ens parlarà del seu llibre La
voluntat de comprendre: filosofia en
minúscula. Moderat per Rafa Carmona,
professor de filosofia.
A les encavallades de la Biblioteca

> 11 h

> 12 h

Presentació
d’

De Rosabel Bofarull amb il·lustracions en
directe a càrrec de Berta Artigal. Un llibre
per cantar, escoltar, llegir i pintar.
Amb la col·laboració de la Coral Gatzara i
Llegim...? Llibreria.
A la sala infantil de la Biblioteca

Taula rodona d’autors Km0
Mireia Rubio, periodista i escriptora,
parlarà amb Eduard Creus, autor de
Llàgrimes de tardor, Joan Maria Morros,
autor d’Els Coixinets i M. Àngels Solé,
autora d’Essències criminals.
Hi col·labora: Abacus Cooperativa.
A la carpa de la plaça de Cal Font

> 12 h

> 13 h

A càrrec d’Alba Ginesta. Adreçat a joves.
A la sala jove de la Biblioteca

Presentació del poemari A punt, de Núria
Pujolàs, Lali Ribera i Jordi Roig, editat per
Voliana edicions. Hi col·laboren: Llegim...?
Llibreria i El Rebost d’Igualada.
A la carpa de la plaça de Cal Font

Taller manga Yonkoma

> 12.30 h

Taller familiar

Vermut poètic

> 17 h

Espectacle familiar
A càrrec de Judith Farrés. Narració, música
i videoprojeccions. Adreçat a infants a
partir de 3 anys.
A la sala d’actes de la Biblioteca

Porteu els mitjons vells o desaparellats
que teniu a casa i doneu-los una segona
vida tot descobrint el llibre Els menjamitjons, de Mosaics Llibres. Amb la
col·laboració de Punto Blanco. Places
limitades. Cal inscripció prèvia a la
Biblioteca uns dies abans.
A la sala infantil de la Biblioteca

PROGRAMA
D’ACTIVITATS

> 18 h

Conversa amb M. Carme
Roca

> 17 h

Lectura dramatitzada
d’ El rostre del mal

Relat de la revista literària local Narranación, interpretat per Elisabet Vallès i
Francesc Mas, acompanyat d’il·lustracions
en directe. Música a càrrec de Marc
Mateu. Acte obert a tots els il·lustradors
que vulguin dibuixar el que els inspirin els
textos i compartir-ho al les xarxes amb
l’etiqueta #GargotsdeLletres17.
A la carpa de la plaça de Cal Font

L’autora de llibres com A punt d’estrena,
La noia del club o L’enigma Colom, entre
d’altres, ens parlarà de la seva trajectòria
literària. Presenta Joan Pinyol, escriptor.
A les encavallades de la Biblioteca
> 18 h

Hora del conte:
El carrer del mar
A càrrec de Joan Barrets.

Hi col·labora: Artèria, espai d’art i tallers.
A la sala infantil de la Biblioteca

> 19 h

> 20 h

Parella (im)possible:
Francesc Miralles vs.
Enric Verdaguer

Cicle DePellSensible:
Els poemes de Josep
Romeu i Figueras

L’un, escriptor de novel·la juvenil i llibres
d’espiritualitat i autoajuda, l’altre, músic i
cantautor igualadí amb projecció
nacional. Tots dos ens parlaran de les
seves obres, tot conversant.
A la carpa de la plaça de Cal Font

Recital a càrrec de l'actor Joan Massotkleiner, amb l’acompanyament del
pianista Quim Font. La presentació anirà a
càrrec de Maria Enrich. Josep Romeu i
Figueras (Òdena, 1917 - Barcelona, 2004)
fou poeta, professor de literatura
medieval, crític literari i també dinamitzador cultural, figura cabdal en l’estudi de la
poesia catalana medieval i del segle XX.
Enguany es commemoren els cent anys
del seu naixement. Preu 5€/7€.
Ho organitzen: Departament de Promoció
Cultural de l’Ajuntament d’Igualada i CECI.
A la sala d’actes de la Biblioteca

I A MÉS A MÉS
EXPOSICIÓ

CONCURS INSTAGRAM

Prudenci Bertrana,
l’ideari bàrbar / Aurora
Bertrana, el virus de
l’aventura

#concursmercatdelletres17

Un recorregut per la vida i l’obra de pare i
filla. Ambdós reflecteixen, de manera
complementària, un enorme ventall
d’aspectes de la cultura i la literatura
catalanes del segle XX. La Generalitat de
Catalunya ha declarat el 2017 com a Any
Aurora i Prudenci Bertrana, amb motiu
dels 125 i 150 anys del seu naixement.
Ho organitzen: Institució de les Lletres
Catalanes i Ajuntament d’Igualada –
Biblioteca Central.
Al vestíbul de la Biblioteca

Feu-vos seguidors del compte
@bibliotecaigualada. Envieu-nos les
millors fotos literàries del Mercat de Lletres
amb l’etiqueta #concursmercatdelletres17.
El premi a la millor foto serà una Polaroid
instant, hi haurà un segon premi consistent en un lot de llibres, i un menú per a
dues persones gentilesa del restaurant
Bitok per al tercer. Teniu temps fins l’1
d’octubre. La inscripció al concurs suposa
l’acceptació de les bases que estaran
publicades al Facebook del Mercat de
Lletres (www.facebook.com/mercatdelletres)

PLAÇA DE CAL FONT
MERCAT, de 10 a 20 h
Durant tot el dia parades de llibres i espais
d’entitats: Llegim...?Llibreria, Abacus
Cooperativa, Llibreria Aqualata, Artèria
espai d’art, Servei Local de Català
d’Igualada, Llibreria Cal Rabell, APLEC,
Llibres Artesans i Mosaic Llibres.
Espais de lectura per a petits i grans.

PARXÍS ORTOGRÀFIC,
d’11 a 13 h i de 17 a 19 h
A la carpa del Servei Local de Català
d’Igualada. Original parxís que conté 8
taulers diferents per practicar l’ortografia
del català. El joc és per a nens a partir de
vuit anys o adults que vulguin repassar o
reforçar la normativa catalana o per jugar
una bona estona amb les paraules.
Activitat dins la campanya «I tu, jugues en
català?».

VERMUTS
I MENÚS LITERARIS
Els restaurants i cafeteries de la plaça de
Cal Font oferiran descomptes i menús
literaris especials amb motiu del Mercat
de Lletres.
Hi col·laboren: El Rebost d’Igualada,
La Cassoleta de Cal Font i Bitok.

BIBLIOTECA
La Biblioteca Central d’Igualada estarà
oberta de 10 a 20 h.
A partir de les 13.30 h només oferirà servei
de lectura a sala i Wi-Fi.

Amb el suport de:

Hi col·laboren:
Servei Local de Català d’Igualada, APLEC, Llegim...? Llibreria, Abacus Cooperativa, Llibreria Cal Rabell, Llibreria Aqualata,
Artèria, espai d’art i tallers, Punto Blanco, Mosaics Llibres, Bitok, El Rebost d’Igualada, La Cassoleta de Cal Font.

Mercat de Lletres

www.bibliotecaigualada.cat

www.igualada.cat

àrea publicitat

Organitzen:

