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Aquest programa inclou la programació del segon bloc de la Primavera
Literària 2021, de la ciutat de Tarragona, corresponent al període més
immediat a Sant Jordi, tot i que s’avança informació d’algunes activitats
del mes de maig.

Tallers monogràfics
DE l’ESCOLA DE LLETRES
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DISSABTE 10 d’abril / 11 - 13 h

Vade retro!
«Abandoneu tota esperança, els que
aquí entreu», diu la inscripció que
Dante troba a la porta de l’infern.
Set-cents anys després de la mort
d’Alighieri, us proposem d’explorar
les interpretacions del diable en la
història de la literatura. Cordeu-vos
les sabates: farem un passeig a través dels diversos inferns, geogràfics i mentals, i veurem com han plantejat
els escriptors de tots els temps figures tan controvertides com els àngels,
els dimonis i la temptació.
Professora: Agnès Llorens. / Edat: a partir de 18 anys. / Preu: gratuït.

Dissabte 8 de maig / 11 - 13 h

El futur a l’abast de la mà
Sabíeu que hi ha relats de fa més de
cent anys que ja parlaven d’ordinadors i d’internet? En aquests últims
mesos hem après que el present és
imprevisible i hem agraït, més que
mai, aquelles tecnologies que ens
han permès de seguir connectats.
Us proposem d’analitzar quina ha estat la relació entre els humans i les
màquines en la literatura. Ens trobarem amb robots, coets i naus espacials i
veurem com la literatura i el món audiovisual han tractat les pors del present
per a construir els relats del futur.
Professora: Agnès Llorens. / Edat: a partir de 18 anys. / Preu: gratuït.
Organitza: Escola de Lletres
ACTIVITATs ONLINE [Més informació: https://www.escoladelletres.cat/]

TALLERS I CLUBS DE LECTURA VIRTUALS A
LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE TARRAGONA
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La Biblioteca Pública de Tarragona disposa aquests dies d’una àmplia oferta de tallers de creació literària i clubs de lectura, de caràcter virtual i amb
inscripció prèvia. Concretament, durant el mes d’abril:
· Taller de poesia amb Adrià Targa. “La vida al marge”. Amb la col·laboració
de l’Escola de Lletres de Tarragona. Abril: L’illa, de Maria Antònia Salvà.
· Taller d’escriptura creativa amb Agnès Llorens. Amb la col·laboració de
l’Escola de Lletres de Tarragona. Abril: El viatge de tots els herois.
· Club de lectura “Autors italians” amb Maria Roig Alsina. Amb la 			
col·laboració de l’Escola de Lletres de Tarragona. Abril: La consciència de
Zeno, d’Italo Svevo.
· Club de lectura “Àlbums il·lustrats” amb Imma Pujol i Conxita Gil.
Abril: El final del verano, de Stian Hole. Kókinos, 2007.
· Club de lectura de novel·la negra. “TRUE CRIME” amb Margarida 			
Aritzeta. Abril: Operación masacre, de Rodolfo Walsh i A sangre fría / A 		
sang freda, de Truman Capote.
· Club de lectura “Novel·les feministes per llegir el món” amb Helena 		
Casas Perpinyà. Abril: El Consentiment, de Vanessa Springora.
· Club de lectura “Llegir el Teatre” amb Cinta Ramon. Amb la 				
col·laboració de TeclaSmit Teatre. Abril: Galatea, de Josep Mª de Sagarra.
· Club de lectura Noies, joves i dones protagonistes amb Paula Jarrín
Abril: Sense fe ni llei, de Marion Brunet.
· Club de lectura “Còmics” amb Emili Samper. Abril: Epiléptico. El 			
ascenso del Gran Mal, de David B. Sinsentido.

Per a més informació, adreceu-vos a la Biblioteca Pública de Tarragona
o consulteu aquí: https://bibliotecatarragona.gencat.cat/ca/actualitat/
ACTIVITATS ONLINE
AMB ALGUNES SESSIONS PRESENCIALS

SANT JORDI
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DIVENDRES 23 d’abril
/ 9 - 20 h / RAMBLA NOVA
Enguany, novament, el 23 d’abril, els
llibres i les roses tornaran a la Rambla Nova de la nostra ciutat, tal i com
ja és tradicional. Amb tot, i de manera excepcional, la presència de
parades es reduirà a establiments
professionals. En l’horari establert,
tothom podrà atansar-se a les parades que estaran instal·lades en
un espai delimitat. S’hi accedirà de
manera segura, guardant les distàncies, controlant la temperatura dels visitants i l’aforament i marcant els
punts d’entrada i de sortida als espais delimitats per a aquesta activitat.
Qui no vulgui esperar al dia de St. Jordi, però, pot avançar-se a comprar
els seus llibres a les llibreries. I no oblidem que la mateixa diada les llibreries
i floristeries estaran obertes.

DIVENDRES 23 d’abril
/ 11 - 19 h / PASSEIG DE SANT ANTONI, 100
(davant del Palau de la Diputació)

Exposició Mar de lletres.
Un viatge a l’origen de l’alfabet
Un recorregut per les diferents formes d’escriure, des dels jeroglífics egipcis o l’alfabet fenici, fins a l’elaboració del paper.
Idea i desenvolupament: Escola d’Art
i Disseny de la Diputació de Tarragona.
Organitza: Diputació de Tarragona

premis LITERARIS
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VIII Premi de narrativa curta, narrativa breu
i fotografia – 2021. Port de Tarragona
DIMARTS 20 d’abril
/ 19 h / TEATRET DEL SERRALLO

(Moll de pescadors, 1)

Veredicte dels Premis de narrativa curta, narrativa breu i fotografia 2021, del
Port de Tarragona
Organitza: Port de Tarragona, Generalitat de Catalunya,
Departament d’Educació – Servei educatiu del Tarragonès

V Concurs de microrelats
“T’estimo, no t’estimo...”
Aquest concurs consisteix redactar un microrelat de 50 paraules o 280 espais i publicar-lo a les xarxes socials: a Twitter, amb l’etiqueta #microrelatCNLT2021; a Facebook, com a comentari a l’apunt del concurs fixat a la pàgina del CNLT; a Instagram, com a comentari a una fotografia amb l’etiqueta
#microrelatCNLT2021.
Destinataris: alumnes i exalumnes del CPNL
i seguidors de les nostres xarxes socials.
Termini de lliurament: del 22 de març al 20 d’abril de 2021
Veredicte: 23 d’abril de 2021
Premis: un primer premi d’un val de 50 € en llibres
i dos accèssits amb un val de 25 € en llibres (llibreries locals).
Més informació: https://www.cpnl.cat/xarxa/cnltarragona/foment/concurs-de-microrelats/
Organitza: Centre de Normalització Lingüística de Tarragona

premis LITERARIS
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Premis Literaris Ciutat de Tarragona 2020-2021
DISSABTE 29 DE MAIG
/ 19 h / Teatre Tarragona

(Rambla Nova, 11)

Ja podem avançar dia, hora i lloc de l’acte de lliurament dels Premis Literaris Ciutat de Tarragona, que com sempre acull els premis Tinet, de narrativa
breu per internet; Vidal Alcover, de traducció; i Pin i Soler, de novel·la. Enguany l’acte es dedicarà a celebrar la 20a. convocatòria del premi de traducció i el 30è aniversari de qui li dona nom, l’escriptor, traductor i professor
de la URV Jaume Vidal Alcover.
Organitza: Ajuntament de Tarragona, Òmnium Cultural del Tarragonès,
Centre de Normalització Lingüística de Tarragona

CICLE CLIC TECLASMIT
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Dimecres 14
i dijous 15 d’abril
/ 18 i 20 h
/ TEATRE TARRAGONA
(Rambla Nova, 11)

Cosines , de Sergi Xirinacs
Amb Mònica Ors, Duly Ramos, Arga
Sentís, Rubi Moreno. Direcció: Sergi
Xirinacs.
Enamorades perdudes, se l’estimaven. I què vols fer-hi, ell s’ho muntava
bé. Potser massa bé, i el pobre no ho
va resistir. Això que era un docte professor de física; o potser per això.

Dimecres 12 i dijous 13 de maig
/ 18 i 20 h / TEATRE TARRAGONA (Rambla Nova, 11)

Ronda de vigilància, de Sergi Xirinacs
Amb Antònia Sabater, Carme Carles, Montse Sans, Isabel Bitria, Montse Romans. Direcció: Sergi Xirinacs i Cinta Ramon.
No es guanya una guerra per perdre’n els beneficis en temps de pau; el franquisme perviu; no rebrota camuflat de civisme. L’amistat sorgida entre dues
dones pot generar una química perversa.
Preu 7 €, venda entrades, i anticipada, pels mitjans normals del Teatre Tarragona. Aforament molt limitat (40 seients)
Organitza: Companyia TeclaSmit, amb la col·laboració del Teatre Tarragona

dia a dia · ABRIL
Dijous 8 d’abril / 18 h / TEN CAFÉ
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(C/ Méndez Núñez, 10)

Presentació
d’Humor sin mascarilla
de Miguel Villalba Sánchez
L’humorista gràfic tarragoní Miguel Villalba Sánchez
“Elchicotriste” , vinyetista habitual del programa “Els
Matins” de TV3, presenta el seu darrer llibre.
Durant la presentació, Elchicotriste realitzarà en una
performance en directe caricatures als assistents
que ho desitgin.
ACTIVITAT presencial

[Entrada lliure amb límit d’aforament]
Organitza: TEN Café

Dissabte 10 d’abril / 12 h

Presentació de Quadern de l’ornitòleg
de Juan Carlos Elijas (Petrópolis)
Quadern de l’ornitòleg representa una metàfora de
caire naturalista/expressionista respecte de l’observació de l’entramat social arran de la lectura de la
premsa.
Durant uns anys l’autor ha col·leccionat aquelles notícies que, d’alguna manera, ens avergonyien com a
éssers humans i les ha transformades en poemes,
emprant l’artifici de la lírica amb diverses perspectives
que varien el punt de vista des del qual es canta.
Podreu veure el vídeo de la presentació i quan acabi us proposem trobar-nos
en un televermut a l’adreça meet.jit.si/petropolis.
ACTIVITAT ONLINE al WEB www.petropolis.cat

Organitza: Editorial Petrópolis

dia a dia · ABRIL
Dilluns 12 d’abril / 19 h
/ VESTÍBUL DEL TEATRE TARRAGONA
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(Rambla Nova, 11)

Presentació de L’home
que va viure dues vegades
de Gerard Quintana (Columna)
Premi Ramon Llull 2021; l’autor conversarà amb
Mònica Socias, comunicadora cultural.
ACTIVITAT presencial

[Entrada lliure amb límit d’aforament]
Organitza: Llibreria La Capona

dia a dia · ABRIL
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Dimecres 14 d’abril
/ 19 h / JARDÍ DE CASA CANALS (carrer d’en Granada, 11)

RECEPCIÓ AL SECTOR
DE LES LLETRES
Escriptora convidada:
Margarida Aritzeta
Com cada any, ens avancem a Sant Jordi i convidem els escriptors i escriptores
i també editors, llibreters, bibliotecaris,
ensenyants i altres persones i entitats
interessades, a celebrar la festa del llibre. L’escriptora convidada enguany és
la vallenca Margarida Aritzeta, de llarga
trajectòria literaria i també com a professora de la URV.
LLegiran un fragment de la seva obra els
següents autors que tenen novetat a les
llibreries: Alfons Cama, Lluís Castellví,
Núria Freixa, Gabriel Guasch, Isabel Ortega, Emilia Privat, Josep Santesmases, Joan Rioné, Roser Vidal i Olga Xirinacs.
Cal confirmar assistència a protocol@tarragona.cat
Organitza: Casa de les Lletres

dia a dia · ABRIL

12

Dijous 15 d’abril
/ 18 h / TEN CAFÉ (C/ Méndez Núñez, 10)

Presentació d’El llarg
silenci dels botxins
d’Alfons Cama Saballs (Trípode)
Amb Fernando Torres, Coia Valls i Dolors Quintana.
Cal confirmar assistència a acs@tinet.cat.
ACTIVITAT presencial

[Entrada lliure amb límit d’aforament]
Organitzen: Enginyers Industrials de Catalunya i Editorial Trípode

Dijous 15 d’abril
/ 19 h / SALA TRONO ARMANYÀ

(carrer d’Armanyà, 11)

Presentació de Napalm al cor
de Pol Guasch (Anagrama)
A càrrec de Mercè Sardà i el mateix autor.
El darrer premi Anagrama d’assaig és obra del
tarragoní Pol Guasch. Malgrat la seva joventut
(1997) ja acumula una intensa trajectòria. En
aquesta novel·la, segons Imma Monsó, “ha trobat un lloc insòlit des d’on desplegar una prosa
d’orfebre vigorosa que llegim com una crítica als
mecanismes de repressió del poder però que es
pot transformar, gràcies a la tensió poètica que
travessa el text, en un conjur contra la intempèrie
del món actual”.
ACTIVITAT presencial [Entrada lliure amb límit d’aforament]

dia a dia · ABRIL
Dimecres 21 d’abril
/ 19 h / VESTÍBUL TEATRE TARRAGONA
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(Rambla Nova, 11)

Presentació de Tsunami
d’Albert Pijuan (Angle)
El Premi Pin i Soler de 2020 es presenta ara quan ja ha
assolit una llarga col·lecció de reconeixements. Qualificada d’admirable per Julià Guillamon (La Vanguardia),
per a Ponç Puig Puigdevall (El País) és “una demolidora
pintura de la corrupció moral, la inconsciència i la falta
de cautela dels cadells d’una determinada classe social que viuen segurs de ser els amos del seu món”.
Cal confirmar assistència a protocol@tarragona.cat
ACTIVITAT presencial [Entrada lliure amb límit d’aforament]

Organitzen: Ajuntament de Tarragona - Casa de les Lletres, Òmnium Cultural del Tarragonès i Centre de Normalització Lingüística de Tarragona

Dijous 22 d’abril / 19 h / TEN CAFÉ

(C/ Méndez Núñez, 10)

“Modernisme i feminisme a Catalunya:
de la ficció a la realitat”
A càrrec de l’escriptora Glòria Sabaté, la historiadora de l’art Consol Oltra i l’editora Rosa Oliveros. Conduirà l’acte la comunicadora cultural Mònica Socias.
A partir de la ficció d’El vel de la deessa (Premi Néstor Luján de novel·la històrica 2020), de Glòria Sabaté, ens endinsarem en l’univers real de dones de la cultura de principis de segle XX com Dolors Monserdà, Carme Karr o Lluïsa Vidal.
Cal confirmar assistència a: info@filigrana.media
ACTIVITAT presencial [Entrada lliure amb límit d’aforament]

Organitza: TEN Cafè i Filigrana

dia a dia · MAIG
Dijous 6 de maig
/ 19.30 h / VESTÍBUL TEATRE TARRAGONA
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(Rambla Nova, 11)

Presentació de
L’artista del tupè
i altres relats
de Nikolai Leskov,
en traducció de Xènia Dyakonova
A càrrec d’Esteve Masalles.
Una col·lecció de relats que retraten l’ànima russa,
amb la qual la poeta i traductora Xènia Dyakonova va guanyar el Premi Vidal
Alcover de traducció l’any 2016. Leskov, tot i que no és dels autors russos
més coneguts, era el preferit de Txèkhov.
Cal confirmar assistència a protocol@tarragona.cat
ACTIVITAT presencial [Entrada lliure amb límit d’aforament]

Organitzen: Ajuntament de Tarragona - Casa de les Lletres, Òmnium Cultural del Tarragonès i Centre de Normalització Lingüística de Tarragona
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On es troben les paraules

