Dissabte, 28 setembre 2019
Biblioteca Central d’Igualada
i Plaça de Cal Font

El dia que les
lletres prenen
la paraula.

Biblioteca
Central
Igualada

anys
obrint
coneixement

PROGRAMA D’ACTIVITATS
> 11 h

> 11.30 h

Club de ﬁlosoﬁa

Storytime

Montse Barderi,
escriptora, periodista i
ﬁlòsofa, ens parlarà de
l’obra de Teresa Pàmies
i dels seus temes
recurrents: envelliment,
feminisme, viatges i
periodisme, a partir de
les seves obres cabdals.
Amb motiu de l’Any
Pàmies.
Modera: Rafa Carmona, professor de
ﬁlosoﬁa.
A les encavallades de la Biblioteca

> 11 a 13.30 h

Gimcana matinal

famílies

Organitzada pel Bibliobús Montserrat i la
sala infantil de la Biblioteca. Passeu a
recollir els mots encreuats pel Bibliobús i
completeu-los visitant la sala infantil de
la Biblioteca durant tot el matí.
Se sortejarà un lot de contes entre tots
els participants. Activitat familiar.

3 a 10
anys

There’s no place like space. Vine a escoltar
la primera hora del conte del dia en
anglès. Una nena somia ser astronauta i
poder viatjar per l’espai. Aconseguirà el
seu somni? A càrrec de Kids&Us Igualada.
A la sala infantil de la Biblioteca

> 11.30 h

Inauguració del
Mercat de Lletres

A càrrec d’Oriol Ponsatí-Murlà, director de la
Institució de les Lletres Catalanes i autoritats de
l’Ajuntament d’Igualada. Tot seguit, conversa amb
Xavier Bosch, que presentarà el seu darrer llibre,
Paraules que tu entendràs. El presenta Maria Enrich.
Amb la col·laboració de la Llibreria Aqualata.
A la carpa de la plaça de Cal Font

> 12 h

A de Brossa

+5
anys

> 13 h

Vermut poètic

Espectacle familiar
a càrrec d’Assumpta Mercader. Dins
d’un barret de copa
hi ha un munt de
poemes per jugar,
representar, imitar
i donar la volta per
crear a partir de
l’obra de Joan
Brossa, poemes propis visuals, escrits o
escènics.
Espectacle participatiu.
A la sala d’actes de la Biblioteca

Presentació del
poemari Mil vides,
de Josep Civit
Mateu, guanyador
del Premi de poesia
Joan Llacuna 2018,
amb lectura de
poemes i acompanyament musical
d’Edmon Bosch,
que interpretarà
cançons pròpies.
El presenta Laura Rosich, poetessa.
A la carpa de la plaça de Cal Font

> 12.30 h

> 17 h

Matí de contes

3a6
anys

Amb Les veritats d’en Pinotxo (Editorial
Baula), a càrrec de Vivim del cuentu.
Una nova versió del relat clàssic, en què
els personatges es comporten d’una
manera sorprenent i amb grans dosis de
sentit de l’humor. T’ho perdràs?
Amb la col·laboració d’Abacus Igualada.
A la sala infantil de la Biblioteca

Lliurament de premis

2n Concurs de microrelats eròtics
en català, organitzat per l’Associació
Promotora de la Llengua Catalana (APLEC),
amb la col·laboració de la Llibreria Llegim...?
Tot seguit, presentació de La memòria de
l’aigua (Editorial Columna), de Montse
Barderi, Premi Prudenci Bertrana 2019.
A les encavallades de la Biblioteca

PROGRAMA D’ACTIVITATS
> 17.30 h

El llop ferotge

3a9
anys

Espectacle infantil de La companyia del
príncep Totilau. El llop ferotge ha estat
caçat. Després d’haver-se menjat
la caputxeta, l’àvia, sis cabretes i gairebé
tres porquets, ha d’enfrontar-se a un
judici popular, en el qual declararan les
mares d’aquests personatges. Quin serà
el veredicte? És realment culpable, o
potser senzillament tenia molta gana?
A la plaça de Cal Font

> 18.30 h

Tarda de contes
i taller

3a9
anys

Els angelets de les dents i la Malva, a càrrec
de Lourdes Torres Plana.
A la Malva li ha caigut la primera dent i
ha d’esperar, dolçament adormida, que
amb la màgia de la nit els angelets de les
dents li recullin d’una forma ben especial.
Amb la col·laboració d’Abacus Igualada.
A la sala infantil de la Biblioteca

> 18.30 h

Presentació - concert

Presentació del llibre Persecució (L’Altra
editorial), de Toni Sala, que conversarà
amb Jaume Farrés, professor de literatura
catalana i Albert Nolla, traductor. Amb
l’acompanyament musical d’Arannà Sala,
que interpretarà cançons amb lletra de
l’autor. Ho organitzen: Òmnium Cultural
Anoia i Biblioteca Central.
A les encavallades de la Biblioteca

> 19 h

I A MÉS A MÉS

Concert
Amb el grup de música jove Lluna Plena
i la banda dels Elpics, que amenitzaran la
plaça de Cal Font amb les seves cançons
pop-rock.
Al carrer nou de Cal Font

EXPOSICIÓ
Brossa Polièdric

> 20 h

Cicle DePellSensible

Aula Brecht (si els taurons fossin persones),
a càrrec d’Òscar Intente. Una visió de la
trajectòria creadora i vital de Bertolt
Brecht a través d’onze poemes i una
prosa. El presenta Feliu Formosa,
traductor de Brecht al català.
Preu: 5€/7€. Aforament limitat.
Venda d’entrades anticipades al Punt de
difusió cultural i turística, al c/Garcia
Fossas, 2 (plaça de la Creu), o bé una
hora abans a la mateixa Biblioteca
A la sala d’actes de la Biblioteca

Mostra divulgativa sobre la vida i l’obra
de Joan Brossa: un creador transversal
que va saber experimentar amb el
llenguatge poètic i diluir qualsevol
frontera entre els diferents gèneres
creatius.
L’organitzen: Fundació Joan Brossa
i Diputació de Barcelona, Xarxa de
Biblioteques Municipals.
A la sala d’exposicions de la Biblioteca

EXPOSICIÓ
M. Aurèlia Capmany:
dona, escriptora
i ciutadana

CONCURS
INSTAGRAM
#concursmercatdelletres19
Feu-vos seguidors del compte
@bibliotecaigualada i @mercatdelletres.
Envieu-nos les millors fotos literàries del
Mercat de Lletres amb l’etiqueta
#concursmercatdelletres19.
El premi a la millor foto serà una Polaroid
instant i hi haurà un segon premi
consistent en un lot de llibres.
Teniu temps ﬁns al 30 de setembre.
La inscripció al concurs suposa l’acceptació
de les bases que estaran publicades al
Facebook del Mercat de Lletres
(www.facebook.com/mercatdelletres).

Un record del paper que va jugar
Capmany en múltiples camps d'acció:
com a defensora de les dones, impulsora
de projectes teatrals, escriptora i persona
compromesa en l'àmbit social, polític i
cultural.
L’organitzen: Diputació de Barcelona.
Xarxa de Biblioteques Municipals.
Al vestíbul de la Biblioteca

PLAÇA DE
CAL FONT
MERCAT, de 10 a 20 h
Durant tot el dia hi haurà parades de
llibres i espais d’entitats: Llegim...?
Llibreria, Abacus Cooperativa, Llibreria
Aqualata, Artèria, espai d’art i tallers,
APLEC i Llibres Artesans (a la seva
parada es faran lectures en veu alta de
fragments de textos literaris).
I l’editorial convidada d’enguany,
TIGRE DE PAPER.

ESPAIS DE LECTURA
a l’aire lliure.

ESMORZARS, VERMUTS
I MENÚS LITERARIS
Restaurants i cafeteries de la plaça de
Cal Font oferiran descomptes i menús
literaris especials amb motiu del Mercat
de Lletres.
Hi col·laboren: Cafeteria La Rambleta,
La Cafeteria, Sa Sargantana i Bitok.

INTERCANVI DE PUNTS
DE LLIBRE
Una de les carpes de la plaça servirà
als col·leccionistes per mirar, remenar i
intercanviar punts de llibre de tota mena.

BIBLIOBÚS MONTSERRAT
El Bibliobús Montserrat recorre els
pobles de l’Anoia fent arribar la lectura i
l’oci a petits i grans.
Veniu a visitar-lo durant tot el matí i ﬁns
les 14 h al carrer nou de Cal Font.

BIBLIOTECA
La Biblioteca Central d’Igualada estarà
oberta de 10 a 21 h.
A partir de les 13.30 h només oferirà
servei de lectura a sala i wiﬁ.

Organitzen:

àrea publicitat

Amb el suport de:

Hi col·laboren:
APLEC, Llegim...? Llibreria, Abacus Igualada, Llibreria Aqualata, Artèria, espai d’art i tallers,
Llibres Artesans, Editorial Tigre de Paper, Òmnium Cultural Anoia, Harmonics in Caelum,
Cafeteria La Rambleta, Sa Sargantana, La Cafeteria i Bitok.

Mercat de Lletres

mercatdelletres

www.igualada.cat

www.bibliotecaigualada.cat

