Dissabte, 25 setembre de 2021

Biblioteca Central d’Igualada i Plaça de Cal Font

programa d’activitats

22 de setembre dimecres
> 18 h Riurà

bé
qui riurà darrer

+3
anys

A càrrec de Sherezade Bardají. Espectacle de petit format
de faules, ombres i
llums i bèsties, moltes
bèsties: lleons, ossos,
pingüins... que despleguen les seves habilitats per entabanar la
resta de feres. Tot
passa dins d’un teatre
de llum l’oralitat i els
titelles es barregen
en aquestes faules
salvatges i amorals
que no deixaran
indiferent a ningú.
Amb motiu dels 400
anys del naixement
de Jean de La Fontaine.
Col·labora: Xarxa de Biblioteques
Municipals.
A la sala d’actes de la Biblioteca
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23 de setembre dijous

> 19 h

Quan jo era noi:
homenatge a Alexandre
de Riquer Amb la participació

de Teresa CostaGramunt (comissària
Any Riquer), Josep
Maria Solà i Salvador
Oliva. Prenent com a
base el comentari del
llibre de memòries de
Riquer infant, es farà
una aproximació a la
vida i a l’obra polifacètica de l’artista modernista Alexandre

de Riquer.
Organitza: Òmnium Anoia.

A la sala d’actes de la Biblioteca

24 de setembre divendres

> 19 h Concert

de lied.
Cançoner

amb lletra de Feliu
Formosa i música de
Joan Manau.
Interpretat per Jorge
Juan Morata (tenor) i
Joan Manau (piano).
Aforament limitat.
Preu: 5 €
Venda d’entrades per
Internet a www.tiquetsigualada.cat
A la sala d’actes de la
Biblioteca

25 de setembre dissabte

> 10:30 h Club

de ﬁlosoﬁa

Amb Fina Birulés,
que comentarà la
seva obra Entreactes.
Presenta i modera:
Rafa Carmona,
professor de ﬁlosoﬁa.
Col·labora: Llibreria
Llegim?

D IA D EL
M ERCAT!

A la sala d’actes de la
Biblioteca

> 11:30 h Inauguració

Mercat de Lletres

del

A càrrec de les autoritats de l’Ajuntament d’Igualada.

Tot seguit,

Conversa
literària

Amb Sílvia Soler, que
parlarà del seu darrer
llibre Nosaltres,
després, editat per
Univers Llibres.
Presenta: Magda
Bartrolí.
Col·labora: Llibreria
Aqualata.
A la carpa de la plaça
de Cal Font

11:30 h Taller

de
+ 16
lettering i poesia: anys
l’art de dibuixar versos
Un taller on poder
aprendre l’art de
dibuixar amb les
lletres, amb la
ﬁnalitat de conèixer
l’obra poètica de
Felícia Fuster i crear
postals amb els seus
versos. A càrrec de
Núria Rossell, artista plàstica i ﬁlòloga.
Amb motiu del centenari del naixement
de Felícia Fuster, poeta i pintora.
Col·labora: Servei de Biblioteques de la
Generalitat de Catalunya.
A la sala jove de la Biblioteca

> 12 h Taller

Bitmax&co
Benvinguts al
Bosc Blau!

+6
anys

Els autors ens
explicaran com va
néixer «Bitmax&Co»,
el procés creatiu que
segueixen i com
treballen ﬁns que un
nou títol de la col·lecció surt publicat.
Jaume Copons i
Liliana Fortuny ens
convidaran a crear nous personatges.
Qualsevol idea serà benvinguda! Tenim la
diversió assegurada!
Col·labora: Abacus Igualada.
A la sala infantil de la Biblioteca

13 h Presentació de
Dies de roses i vi

18 h Presentació

i recital
del poemari guanyador

El col·lectiu literari Lola Palau, format per
autors i autores de la Catalunya Central,
presenta un nou recull de catorze contes
inspirats en el món del vi, a partir d’unes
notes descriptives, personals i evocadores, de l’enòleg Joan Soler.

Lliurament de premis del

del Premi de poesia
Joan Llacuna 2020: El
clot, d’Angel Martínez
Moreno. El presenta
David Soler Ortínez.
Amb acompanyament
musical a càrrec de
Marta Carceller.

A la carpa de la plaça de Cal Font

17 h Poemes i contes

per al meu amic
Brutus

Tot seguit,

IV Concurs de microrelats eròtics en català,
organitzat per l’Associació Promotora de
la Llengua Catalana (APLEC).
Col·labora: Llibreria Llegim...
A la sala d’actes de la Biblioteca

18.30 h Taller:
+3
anys

Coneixes l'Isadora
Moon i la Mirabelle?

+7
anys

A càrrec de La companyia del príncep
Totilau. L’ós Brutus
no sap llegir, però li
agrada molt que li
expliquin històries,
sobretot abans d'anar
a dormir, o quan plou
molt fort i s'ha de
quedar tancat a la seva cova. I entre tots
els contes i històries possibles, li agraden
molt les que, a més a més ...rimen.

Vine a conèixer el món de l'Isadora Moon
i la Mirabelle. Per a lectors que els
agradin les ﬂors i la purpurina, però
també el món misteriós dels vampirs.
Col·labora: Abacus Igualada.

A la carpa de la plaça de Cal Font

A la sala infantil de la Biblioteca

19 h Espectacle

Connexions poètiques

A càrrec de Lluís
Fortuny. Recital on
imatges i poemes es
fusionen amb instruments en directe i
una taula de Dj: els
cants africans, la musica dels Beatles o la
guitarra de Hendrix
amb els poemes de Salvat-Papasseit,
Maria Mercè Marçal o Josep Fortuny,
entre d’altres.

i a més a més

EXPOSICIÓ
Josep Carner.
Dir molt en un mig dir
seria mon afany

A la carpa de la plaça de Cal Font

20 h Recital:

Només el gran desert
dels telegrames muts
Exposició que repassa les etapes vitals
i literàries de Josep Carner.
L’organitzen: Institució de les Lletres
Catalanes i Xarxa de Biblioteques
Municipals.
Del 23 de setembre al 15 d’octubre
A càrrec de Blanca Llum Vidal i Tònia
Passola. Amb acompanyament musical de
Laura Pastor. Un recital per descobrir la
veu de Felícia Fuster a través de la seva
poesia. Amb motiu del centenari del naixement de Felícia Fuster, poeta i pintora.
A la sala d’actes de la Biblioteca

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 entitats: Llegim...? Llibreria,
Abacus Cooperativa, Llibreria Aqualata,
Llibreria Cal Rabell, Associació per la
Promoció de la Llengua Catalana
(APLEC).

Espai de jocs
lingüístics, de 10 a 14 h
i de 16 a 19 h

Organitzat per APLEC (Associació Promotora de la Llengua Catalana).
Adreçats a totes les edats: sopa de bèsties,
frases fetes, concurs Aplegamots, etc.

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 wiﬁ.

RESERVA
D’ENTRADES
I MESURES
SANITÀRIES
L’aforament a totes les activitats és limitat per garantir les mesures sanitàries,
per tant, cal reservar les localitats per Internet a partir del 12 de setembre a

www.tiquetsigualada.cat
Només el concert del dia 24 és de pagament, la resta d’activitats
són gratuïtes.
Per això preguem que si, un cop agafada l’entrada, no hi podeu assistir,
aviseu a la Biblioteca per poder cedir les vostres entrades a altres persones.
Per accedir a qualsevol de les activitats programades caldrà presentar la reserva.
Ús obligatori de mascareta i gel hidroalcòholic.

Organitzen:

àrea publicitat

Amb el suport de:

Hi col·laboren:
APLEC, Llegim...? Llibreria, Abacus Igualada, Llibreria Aqualata, Òmnium Anoia.

Mercat de Lletres

mercatdelletres

www.igualada.cat

www.bibliotecaigualada.cat

