El dia que les lletres prenen la paraula.

Dissabte,
1 d’octubre
de 2022
Biblioteca Central
d’Igualada i
Plaça de Cal Font

PROGRAMA D’ACTIVITATS

30 de SETEMBRE divendres

10:30 h Club de ﬁlosoﬁa amb

19 h Recital poètic i musical:

Vicenç Villatoro

Una vela en el mar blau

Amb Eusebi Ayensa i
Josep Tero. Espectacle que parteix de
l’antologia homònima
publicada per
Cal·lígraf amb Sam
Abrams i Eusebi
Ayensa com a
responsables de
l’edició.
Ho organitza: Òmnium Anoia.
ES CA LFEM
A la sala d’actes de la Biblioteca
EL
M O T O RS P
T
A
MERC !

L’autor comentarà el seu llibre Tren a
Maratea. Presenta i modera: Rafa
Carmona, professor de ﬁlosoﬁa.
Obert a tothom.
A la sala d’actes de la Biblioteca

11 h Taller familiar: Literatura
per salvar el planeta

1 d’OCTUBRE dissabte
10:30 h Storytime:

A World of Magic

Una noia té problemes a l'escola, no hi
ha res que li surti bé,
ﬁns que troba un
objecte meravellós
en una botiga i
descobreix el seu
gran talent ocult.
Potser això mateix
també et pot passar a tu! Un conte en
anglès by Kids&Us.
A la plaça de Cal Font

+3
anys

+5

Els autors de L’illa i
anys
Contes per salvar el
planeta són els
encarregats d’aquest
taller que té com a
objectiu transmetre
als més petits la
importància de
cuidar el nostre
planeta. Els nens i nenes aprendran com
es genera l’energia verda d’un molí de
vent i pensaran sobre la importància de
fer un ús responsable dels recursos
naturals pel futur del nostre planeta.
Places limitades, cal inscripció prèvia a la
Biblioteca o a b.igualada.c@diba.cat.
Col·labora: Abacus Igualada
A la sala infantil de la Biblioteca

11:30 h Taller jove d’il·lustració

manga

A càrrec de Rosa Ayame, il·lustradora i
artista. Vine a aprendre les bases per
dibuixar l’estil manga i anime. Places
limitades, cal inscripció prèvia a la
Biblioteca o a b.igualada.c@diba.cat

12:30 h Entrevista al Llop
+12
anys

ferotge

A la sala jove de la Biblioteca

A la sala infantil de la Biblioteca

13 h Vermut literari amb joves

escriptores

11:45 h Inauguració del Mercat
de Lletres
A càrrec de les autoritats de l’Ajuntament
d’Igualada.
Tot seguit

Conversa amb
Martí Gironell

que presentarà el seu
llibre El fabricant de
records guanyador
del Premi Prudenci
Bertrana 2022.
Presenta: Maria Enrich. Col·labora:
Llibreria Aqualata.
A la plaça de Cal Font

+3

anys
La Companyia del
príncep Totilau
presenta l’edició en
paper del seu espectacle El llop ferotge a
càrrec del seu director i dramaturg, Marc
Hervàs, i del protagonista de l’espectacle, el llop.

Carlota Gurt (Sola), Núria Bendicho
(Terres mortes) i Alba Dalmau (Amor i no)
són tres de les noves veus de la narrativa
catalana contemporània que estan trepitjant fort. En aquesta tertúlia parlarem amb
elles d’aquestes històries tan personals
que han captivat lectors d’arreu. I ho
farem acompanyats d’un aperitiu.
Modera: Magda Bartrolí, periodista.
A la plaça de Cal Font

16 h Cafè - debat: L’evolució

17 h Taller creatiu
d’enquadernació japonesa:
Llibreta viatgera

del procés editorial

Un editor, una llibretera, una publicista i
prescriptora en xarxes socials i un
escriptor parlaran de l’evolució del procés
editorial, comparant el model més clàssic
amb l’actual. Des de la recollida de
manuscrits ﬁns a l’autoedició, els estocs i
la compra sota demanda, la distribució, la
publicitat i la prescripció literària. Tot
plegat compartint un cafè per amenitzar
la sobretaula. Modera Javi Fernandez,
editor de Narranación, revista de contes i
relats il·lustrats.
Organitzen: Narranación i Biblioteca.

A càrrec de Marta
Soley. Crearem una
llibreta amb mapes
reciclats a l’interior i
suport pel llapis. Una
peça pràctica i molt
útil per fer un diari de
viatge. Amb butxaques
per poder guarda-hi
entrades, tríptics, fotos, bitllets. No és
necessari tenir coneixements previs.
Places limitades, cal inscripció prèvia a la
Biblioteca o a b.igualada.c@diba.cat

A la plaça de Cal Font

+16
anys

A la sala jove de la Biblioteca

18 h Espectacle familiar:

La maleta

17:15 h Hora del conte:

La rínxols dels llaços blaus

+4

A càrrec de Vivim del anys
cuentu. Un nou
Conte Desexplicat
que revisa aquest
clàssic d’una manera
diferent i divertida.
Col·labora: Abacus
Igualada

A la sala infantil de la Biblioteca

+9

Produït per Teatre Nu anys
i protagonitzat per
Joan Valentí. Un espectacle basat en el
llibre de Núria Parera
Ciuró. Un carter arriba
a la plaça del poble i
ens presenta la seva
maleta. Un objecte
preciós que ha passat de mà en mà esdevenint el testimoni silenciós de diferents
vides del segle XX. Les colònies tèxtils, la
revolució obrera, la guerra civil, l’exili, la
caiguda del franquisme… i les migracions
–volgudes o no– que mai s’aturen.
A la plaça de Cal Font

18:30 h Ramon Solsona
Sobre la seva darrera
novel·la Temps enrere,
editada per Proa, una
història entre l’Alemanya de l’emigració
i les vinyes del Priorat.
Presenta: Marina
Llansana
Col·labora: Llibreria
Aqualata.
A la 2a planta de la Biblioteca

20 h Contus interruptus
Les extraordinàries
+18
aventures i desven- anys
tures amoroses del
cavaller emmascarat
Don Joan de Boer.
Històries impregnades d’erotisme,
sensualitat, fantasia i
bon humor. Una
sessió de contes...
que farà augmentar la temperatura de la
sala.
A la sala d’actes de la Biblioteca

19 h Kahoot literari:
La volta al món en 80 llibres
Saps quin és el llibre de capçalera de Kim
Jong-un? Quina autora va fer plorar
Winston Churchill? Què llegia Nefertiti
durant les vacances? Amb aquest joc de
preguntes i respostes, viatjarem per tot
de països reals i imaginaris sense moure'ns
de la cafeteria. La persona amb més punts
marxarà a casa amb premi!
Organitza: Narranación, revista de contes
i relats il·lustrats.
Al Teatre de l’Aurora

21 h Cloenda
Gala de cloenda
oberta al públic i amb
l’assistència de diversos convidats del
Mercat de lletres.
Ens acompanyaran la
música dels Gèls, el
teatre de la Tama
Martínez, la pintura
corporal de l’Elisa Rochel i la poesia del
Dani Clemente, tot amb les lletres com a
ﬁl conductor i en un format molt dinàmic,
conduït per la Mireia Guilella.
Inclourà també
el lliurament dels I Premis Narranación i
un pica-pica ﬁnal. Aforament limitat.
Organitza: Narranación, revista de contes
i relats il·lustrats i Biblioteca.
Al Teatre de l’Aurora

I a més a més

EXPOSICIÓ
Joan Perucho.
Imaginació i bon gust
Exposició que repassa les etapes vitals i
literàries de Joan
Perucho.
L’organitzen:
Institució de les
Lletres Catalanes i
Xarxa de Biblioteques Municipals.
Al vestíbul de la Biblioteca

Bas d’Igualada, estamper
Un recorregut per la
vida i l’obra de Pere
Bas i Vich (1897-1975)
impressor nascut a
Esparreguera que va
desenvolupar la
major part de la seva
tasca professional a
Igualada. De la seva
impremta en van sortir nombroses
publicacions que es troben a la Biblioteca
i l’Arxiu Comarcal i que es recullen en
aquesta mostra comissariada per M.
Teresa Miret Solé.
L’organitzen: Ajuntament d’Igualada i
Biblioteca Central amb la col·laboració de
l’Arxiu Comarcal de l’Anoia.
A la sala d’exposicions de la Biblioteca

ACTIVITATS
AMB INSCRIPCIÓ
PRÈVIA
Totes les activitats són gratuïtes però per
als tallers i la gala de cloenda, tal com
s’indica en cada descripció, cal inscripció
prèvia ja que les places són limitades.
Podeu contactar amb la Biblioteca presencialment, per telèfon: 93 804 90 77 o bé
correu electrònic: b.igualada.c@diba.cat

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, Narranación (revista de contes
i relats il·lustrats), Llibreria Cal Rabell,
Associació Promotora de la Llengua
Catalana (APLEC).

Espai de lectura a l’aire lliure

BIBLIOTECA
La Biblioteca Central d’Igualada estarà
oberta de 10 a 20:30 h

Organitzen:

Amb el suport de:

Hi col·laboren:
Narranación (revista de contes i relats il·lustrats), APLEC, Llegim...? Llibreria,
Abacus Igualada, Llibreria Aqualata,Llibreria Cal Rabell, Òmnium Anoia, Kids & Us,
Xurreria Duna i Orxateria Donat

Mercat de Lletres

mercatdelletres

www.igualada.cat

www.bibliotecaigualada.cat

