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TALLERS MONOGRÀFICS DE L´ESCOLA DE LLETRES
Dissabte, 2 d’abril de 10 a 12 h.

3

ACTIVITAT ONLINE

Antic Ajuntament/Casa de les Lletres · c/ Major, 39

Taller monogràfic

Com ens animem a escriure?
impartit per Jordi Vinyals
L’escriptura és una manera de canalitzar
com ens sentim, i posar-ho en paraules
ens pot ajudar. En aquest taller treballarem
estratègies per introduir l’escriptura creativa, principalment a secundària. Com podem utilitzar els elements que estan de moda per ajudarlos a crear els seus mons. Taller destinat principalment a professorat
de secundària.
A partir de 18 anys
Organitza: Escola de Lletres.
Dissabte, 7 de maig d’11 a 13 h.
Antic Ajuntament · c/ Major, 39

Taller monogràfic

Els hereus de Ferrater
impartit per Adrià Targa

Aquest 2022 celebrem el centenari del naixement de Gabriel Ferrater i ho volem fer
amb un monogràfic dedicat al primer poeta modern de la literatura catalana de postguerra i el que més influí en la joventut i els poetes posteriors. Us proposem un matí per descobrir Ferrater, encara avui l’eix vertebrador de la poesia catalana contemporània i un dels seus principals
valors a escala universal.
A partir de 16 anys
Organitza: Escola de Lletres.

CLUBS DE LECTURA I TALLERS
DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA
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La Biblioteca Pública de Tarragona disposa d’una àmplia oferta de tallers de
creació literària i clubs de lectura, de caràcter virtual i amb inscripció prèvia.
Concretament, durant la Primavera Literària, els que es relacionen a sota.

> Club de lectura “Àlbums il·lustrats”
amb Imma Pujol Farré i Conxita Gil.

> Club de lectura “Autors italians”
amb Maria Roig Alsina.

> Club de lectura de còmics
amb Emili Samper Prunera.

> Club de lectura “Llegir el Teatre”
amb Cinta Ramon Solé.

> Club de lectura de novel·la negra
“Clàssics del misteri i del crim”
amb Margarida Aritzeta Abad.

> Club de lectura “Novel·les feministes per llegir el món”
amb Helena Casas Perpinyà.

Podeu accedir a la informació de cada club i taller, permanentment actualitzats, a:
https://bibliotecatarragona.gencat.cat/ca/actualitat/

CONVOCATÒ RIES DE PREMIS
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VI Concurs de microrelats
Concurs de microrelats en català a les xarxes socials (Twitter, Facebook
i Instagram) sobre l’amor o el desamor. Fins al 21 d’abril hi ha temps per
presentar-se a aquesta convocatòria.
Extensió màxima: 50 paraules o 240 espais. Cal que incloguin l’etiqueta
#microrelatTGN2022.
Veredicte: 23 d’abril a través de les xarxes socials del CNL de Tarragona.
Convoca: Consorci per a la Normalització Lingüística.

Poden consultar-se les bases aquí:
https://www.cpnl.cat/xarxa/cnltarragona/

CONVOCATÒ RIES DE PREMIS
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22è Concurs de relats de dones
i 5è de Còmics per la igualtat
Oberta la convocatòria del concurs dels Relats de Dones i dels Còmics
per la Igualtat. El termini de presentació de treballs finalitzarà el 5 d’abril
i el lliurament dels premis serà el 26 d’abril (dates properes a la Diada de
Sant Jordi), amb l’objectiu de donar visibilitat a les dones en el marc de
la diada.
Organitzen: Conselleria d’Igualtat de l’Ajuntament de Tarragona, amb el
suport de l’Institut Català de les Dones i el Consell Municipal de les Dones.

Poden consultar-se les bases aquí:
https://www.tarragona.cat/serveis-a-la-persona/dones/concurs-literari-relats-de-dones

TEATRE
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Una gran part dels espectacles teatrals tenen una base literària, ja que parteixen d’un text. Durant aquesta primavera podreu trobar-hi clàssics com
García Lorca, Mercè Rodoreda o Miguel Delibes, o autors contemporanis,
com Guillem Clua, Marc Artigau, Albert Tola, Anna M. Ricart o Joan Pera.
Podeu consultar les diferents programacions teatrals que tenen lloc a Tarragona entre març i juny en els següents enllaços:

> Programació de primavera del Teatre Tarragona
https://teatres.tarragona.cat

> Programació de primavera de la Sala Trono
http://www.salatrono.cat/

> Programació del Teatre El Magatzem

https://www.tarragona.cat/cultura/agenda/2021/teatre-el-magatzem

DIA A DIA · Març
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Dijous, 17 de març a les 19 h

Llibreria la Capona · c/ del Gasòmetre, 41

Presentació del llibre

En tiempos oscuros
d’Emilia Privat Ferrando (ed. maLuma).
Ambient hostil en què Frank Lester es desperta d’un coma. Amb llacunes mentals, s’enfronta a aquest món desconegut amb un vell amic,
un mafiós amb qui va treballar anys enrere i
que l’ajudarà a obrir una agència de detectius.
Organitza: Llibreria la Capona.

Dijous, 17 de març a les 19 h

Teatre Tarragona · Rambla Nova, 11

Presentació del llibre

Cassen. Bromeando con mi padre
de Sònia Sendra (ed. Amarante).
La presentació anirà a càrrec del periodista
Carles Cortès.
Biografia de l’humorista i actor tarragoní Casto
Sendra Barrufet «Cassen».

Organitza: Ajuntament de Tarragona.

DIA A DIA · Març
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Jardins del Camp de Mart

DIA MUNDIAL DE LA POESIA
Jardins Poètics del Camp de Mart
Instal·lació de 10 plaques amb poesies i il·lustracions al llarg dels
Jardins del Camp de Mart.
El Camp de Mart es converteix en el primer jardí poètic de Tarragona
amb la inauguració d’un itinerari literari que marida poesia i les espècies
vegetals autòctones més significatives d’aquest parc de la ciutat. Es tracta d’un itinerari poeticonatural per posar en valor el concepte de Tarragona com a vila florida i vinculat a veus de dones que han tingut relació
amb la ciutat.
Organitzen: Ajuntament de Tarragona amb la col·laboració de l’Associació
de Professionals i Estudiosos en Llengua i Literatura Catalanes (APELLC),
Veus de Dona a Tarragona, Escola de Lletres de Tarragona, Òmnium Cultural
del Tarragonès i Viles Florides.

DIA A DIA · Març
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Dilluns 21 de març, a les 12 h

ONCE Tarragona · Rambla Vella, 10

Vermut Poètic
Acte de lectura poètica que
constarà de dues parts. En la
primera, es llegirà el poema “Si
puc” de Gabriel Ferrater en diferents llengües i anirà a càrrec
de persones provinents de diferents centres d’ensenyament,
a més de l’ONCE i l’Associació
Down Tarragona. En la segona,
lectors que se sumen a la celebració a títol individual llegiran
obra pròpia o d’altres autors.
Organitzen: ONCE Tarragona, Bilblioteca Pública de Tarragona i Serveis
Territorials de Cultura a Tarragona. Col·laboren: Escola Oficial d’Idiomes
de Tarragona, Centre de formació d’adults Tarragona, CNL de Tarragona,
Associació Down Tarragona i Escola de Lletres de Tarragona.

DIA A DIA · Març
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Dilluns, 21 de març, a les 19.30 h

Sala d’actes dels Serveis Territorials de Tarragona · c/ Major, 14

Commemoració del Dia Mundial de la Poesia.
Any Gabriel Ferrater
Acte institucional de celebració del Dia Mundial de la Poesia, que s’unirà
enguany a la commemoració de l’any Gabriel Ferrater. Josep Bargalló
Valls pronunciarà una conferència sobre la vida i l’obra del poeta, crític, traductor i lingüista, durant la qual s’intercalaran lectures de poemes que il·lustraran l’explicació del conferenciant. Les lectures seran a
càrrec de persones representants d’institucions i entitats culturals.
Organitzen: Serveis Territorials de Cultura a Tarragona i Biblioteca Pública
de Tarragona. Col·laboren: APELLC, Casa de les Lletres, Consell Comarcal
del Tarragonès, Departament de Filologia Catalana de la URV, Escola de
Lletres de Tarragona i Òmnium Cultural del Tarragonès.

DIA A DIA · Març
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Dimecres, 23 de març a les 19 h

Llibreria la Capona · c/ del Gasòmetre, 41

Presentació del llibre

Encara hi ha flors

de Margarida Aritzeta (Capital Books).
Poc podia imaginar-se en Kàputx com s’embolicarien les coses quan va rebre l’encàrrec de
desplaçar-se a La Malvasia, una casa a prop
del monestir de Santes Creus. La propietària,
una arquitecta que vol convertir-la en una casa
rural de luxe, li demana que aplegui les llegendes locals sobre bandolers perque la zona tingui un atractiu turístic nou.
Organitza: Llibreria La Capona.
Dijous, 24 de març a les 18 h

Biblioteca Pública de Tarragona · c/ Fortuny, 30

Trobada del Club de lectura de còmics

Batman: Año Uno

amb guió de Frank Miller
i dibuix de David Mazzucchelli ECC, 2020
Publicada inicialment l’any 1987 entre els números 404 i 407 de la sèrie mensual Batman,
aquesta història de Frank Miller va redefinir
els orígens del personatge tot explicant com
Bruce Wayne es va convertir en el Cavaller
Fosc i el paper que hi va jugar (el futur comissari) Gordon.
Organitza: Biblioteca Pública de Tarragona.

DIA A DIA · Març
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Dijous 24 de març, a les 18 h
Antic Ajuntament · c/ Major, 39

Recital de poesia
Tantes Dafnes, amb els
alumnes del taller de poesia de l’Escola de Lletres de
Tarragona (Josepa Pons,
Roser Martí, Teresa León,
Josep M. Torres, Carmen
Ripoll, Maria Pilar Polo,
Joana Garcia, M.Dolors Torrens i Àngel Martín).
La famosa transformació
de la nimfa Dafne en un arbre, a causa de la persecució folla del déu Apol·lo, ha
estat vista històricament
com una mostra d’amor.
Però què ens explica de
debò la història d’una noia
perseguida, condemnada a
ser tronc, arrels i branques
per la fúria d’un home? Des
de l’Escola de Lletres se’ns ofereix una visió més crua de Dafne i tantes
altres dones condemnades a callar sota l’escorça d’un arbre.
Organitzen: Escola de Lletres de Tarragona i Casa de les Lletres.

DIA A DIA · Març
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Dijous, 24 de març a les 19 h

Biblioteca Pública de Tarragona · c/ Fortuny, 30

Trobada del club de lectura
de novel·les feministes per llegir el món

Matar el marit

de Li Ang.
Li Ang ens transporta a un poble petit de la Xina rural
on habiten les grans desconegudes. La nostra protagonista es veurà obligada a contraure matrimoni amb
un home que no estima i que gaudeix matant porcs
per a l’escorxador. A partir d’una història real, l’autora elabora una història
de terror feminista i de supervivència.
Organitza: Biblioteca Pública de Tarragona.
Dijous, 24 de març a les 19 h

Serveis Territorials de Cultura · c/ Major, 14

Presentació del llibre

Els mites de la República.
Arguments per al futur
de Magí Sunyer (Eumo).
Aquest llibre indaga en les arrels de la contemporaneïtat occidental i en la vigència i el futur dels valors
que la sostenen. Conceptes com llibertat, igualtat, fraternitat, progrés, feminisme, justícia o pacifisme, entre altres, han construït el relat del republicanisme universal i s’han adaptat i concretat en l’imaginari català. Per establir quins són aquests mites,
Magí Sunyer examina la literatura escrita per republicans en el període que
va del 1842, quan sorgeix el grup encapçalat per Abdó Terrades i Narcís
Monturiol, fins al 1874, data final de la Primera República.
Organitza: Serveis Territorials de Cultura i Eumo editorial.

DIA A DIA · Març
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Divendres, 25 de març a les 19 h

Serveis Territorials de Cultura · c/ Major, 14

Presentació del llibre

I si tot fos això

de Susagna Aluja, Oriol Guilera,
Anna Pascual i Pilar Prim (Trípode).
Els trenta-tres contes d’aquest recull són el
resultat de la bona sintonia i entesa entre
tres escriptores i un escriptor que s’han unit
amb la voluntat de reivindicar el conte com a
gènere literari. Aluja, Guilera, Pascual i Prim
ens ofereixen, dins d’una alternança de quatre veus ben diferenciades —i que alhora conflueixen en unes mateixes temàtiques i fil conductor—, un recull de contes literaris que ha aconseguit que esdevingui
tremendament atractiu per a qualsevol tipus de lector, i molt en especial
per als amants dels relats breus.
Organitza: Editorial Trípode.

DIA A DIA · Març
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Divendres, 25 de març a les 19 h
Casa Canals · c/ d’en Granada, 11

Presentació del llibre

Mil milles. Divuit processos
migratoris en una Tarragona
canviant
de Tecla Martorell (ed. Prisma).
A càrrec de la Consellera de Participació Ciutadana, Districtes i Nova Ciutadania, Paula
Adriana Varas González, els protagonistes de
les històries i la mateixa autora.
Són moltes les raons que empenyen les persones a abandonar el país que els ha vist néixer. Uns tenen raons molt serioses que els empenyen a marxar, mentre
que altres sembla que cerquin motius per fer-ho. De moment, Tarragona
és la ciutat on viuen, estudien, treballen, compren, passegen, van al metge… Per molts ha estat o serà una ciutat més del periple que segueixen
les persones en ruta al llarg de la seva vida. Per alguns quedarà reduïda
a qüestions i escenaris puntuals que necessitaran els nostres carrers,
els nostres edificis o els nostres serveis, però per altres acabarà essent
la ciutat que triaran per formar una família i engegar projectes. Alguns
dels seus relats podrien ser la trama d’una novel·la de ficció. Emprendre
aventures com les seves requereix una valentia que té tant de personal
com d’intransferible.
Organitza: Ajuntament de Tarragona. Col·labora: Museu d’Història de
Tarragona.

DIA A DIA · Març
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Dimarts, 29 de març a les 19 h

Llibreria La Capona · c/ del Gasòmetre, 41

Presentació del llibre

Benvolguda

d’Empar Moliner (Columna Edicions).
Premi Ramon Llull 2022.
La Remei Duran és una dibuixant de prestigi que es
considera una atractiva senyora de cinquanta i pocs
anys, massa feliç esposa i mare. Una tarda, asseguda
al seient del darrere del cotxe familiar, endevina, amb
tota nitidesa, que el seu jove marit, violinista titular en
una orquestra, s’enamorarà de la noia, violinista suplent, que els acompanya a
casa per assajar i que seu al costat d’ell. Ells dos encara no ho saben. Ella, sí.
Organitza: Llibreria la Capona.

Dimarts, 29 de març a les 19 h

Biblioteca Pública de Tarragona · c/ Fortuny, 30

Trobada del club de lectura
“Llegir el teatre” amb Cinta Ramon Solé

Macbett
d’Eugène Ionesco.
El Macbett de Ionesco converteix el Macbeth de
Shakespeare en un relat còmic d’ambició, corrupció,
covardia i excés, tot creant una farsa tràgica que porta la follia humana als seus extrems més salvatges.
La confirmació dels innegables impulsos destructors
d’una humanitat que es mou per l’enveja, la gelosia i la
convicció que només qui té poder pot arribar a ser lliure.
Organitza: Biblioteca Pública de Tarragona.

DIA A DIA · Març
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Dimecres, 30 de març a les 19 h
Llibreria Adserà · Rambla Nova, 94

Presentació del llibre

Mentre durin les espelmes
de Josep Rodríguez Ferrer,
amb la intervenció de Mònica Socias,
comunicadora i gestora cultural
La prosa senzilla i àgil de Josep Rodríguez
Ferrer ens porta el primer BL (Boys Love) de
la literatura catalana, amb una història que
mescla elements sobrenaturals amb la quotidianitat d’una relació LGTBI a la Catalunya del
segle XXI, amb referències al manga, la literatura especulativa, crossover i pulp de qualitat que faran les delícies dels
amants d’aquests gèneres.
Organitza: Llibreria Adserà.
Dijous, 31 de març, a les 19.30 h
Antic Ajuntament · c/ Major, 42

Presentació del llibre

L Alquímia de la vida
de Coia Valls (Columna Edicions),
amb Jordi Cartanyà i Lîla Urbano.
L’acte constarà d’una primera part amb una
entrevista-col·loqui amb Jordi Cartanyà, periodista, al voltant de la novel·la. I una segona
part amb la col·laboració de l’actriu Lîla Urbano i l’escolta d’un fragment de la novel·la, en
format radiofònic.
Organitza: Columna edicions.

DIA A DIA · Març
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Dijous, 31 de març, a les 19 h
Antiga Audiència · Plaça Pallol, 3

Presentació del llibre

De la llengua al país.
50 anys d Ò mnium Cultural
del Tarragonès
de Ricard Lahoz (Cercle d’Estudis Històrics i
Socials Guillem Oliver). A càrrec de la periodista Yolanda García qui entrevistarà a l’autor.
Un repàs a la història d’aquest mig segle d’activitat a la comarca del Tarragonès, d’aquesta entitat dedicada a preservar i potenciar la
llengua i la cultura catalanes.
Organitzen: Cercle d’Estudis Històrics i Socials Guillem Oliver, amb la
col·laboració d’Òmnium Cultural del Tarragonès.

DIA A DIA · Abril
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Dimecres, 6 d’abril a les 19 h

Llibreria Adserà · Rambla Nova, 94

Presentació del llibre

Hikikomori. Escrits des del refugi
de Robert Fàbregas (El Cep i la Nansa edicions).
Quatre relats d’escriptura intensa, delicada i reflexiva: El desig de canvi és el que deambula per tot
el llibre, tant si és a causa d’estímuls externs o per
una anàlisi introspectiva. Generalment, volem ser
el que no som, volem tenir el que no tenim i voldríem ser en un lloc diferent d’on ens trobem. ¿El
desig és un estímul necessari?
Organitza: Llibreria Adserà.

Dimecres, 6 d’abril a les 19 h.

Llibreria La Capona · c/ del Gasòmetre, 41

Presentació del llibre

El niño del tobogan
de Carlos Villarrubia (Editorial Dédalo).

Organitza: Llibreria La Capona.

DIA A DIA · Abril
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Dimarts, 19 d’abril a les 18 h

Llibreria La Capona · c/ del Gasòmetre, 41

Festa de Sant Jordi a la Capona:
Trobada d’autors amb lectors.

Organitza: Llibreria La Capona.
Dimarts, 19 d’abril a les 19 h

Antiga Audiència · Plaça del Pallol, 3

Presentació del llibre

Les hores incertes.
Dietari de Canonges
de Quim Torra i Pla (Símbol editors).
Quan el dia 15 de març vaig començar el meu confinament a la Casa dels Canonges, no era capaç d’imaginar la tragèdia que la pandèmia de la COVID suposaria
per al nostre país. Fins que no em van inhabilitar, més
de sis mesos i mig després, vaig dedicar-hi totes les
forces de les que disposava. Així comença el pròleg del llibre en què l’autor
narra, dia a dia, hora a hora, el període de lluita contra la pandèmia que Quim
Torra visqué, en bona part, sol, malalt i confinat a la Casa dels Canonges.
Organitza: Òmnium Cultural del Tarragonès.

DIA A DIA · Abril
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Dijous, 21 d’abril de les 9.30 a les 12 h

Plaça del Tarragonès, s/n · Davant de la Biblioteca Pepita Ferrer de Torreforta

Entrega de premis del VI Certamen Literari Infantil
i Juvenil dels barris de Ponent Olga Xirinacs
Cloenda del certamen literari Olga Xirinacs en la modalitat de prosa en
què participen els escolars dels barris de Ponent.
Organitzen: Pla Educatiu d’Entorn de Tarragona, Institut Municipal d’Educació de Tarragona i Generalitat de Catalunya.

DIA A DIA · Abril
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Dimecres, 20 d’abril, d’11 a 12.30 h

Antic Ajuntament / Casa de les Lletres · c/ Major, 39

Lletres en directe
amb Tarragona Ràdio
Un programa especial, emès per Tarragona ràdio, amb la participació de llibreters,
editors i autors, per parlar-nos de les principals novetats d’aquest Sant Jordi.
Organitzen: Casa de les Lletres i Tarragona Ràdio. Col·labora: Museu d’Història de Tarragona.

Dijous, 21 d’abril a les 19 h

Jardí de Casa Canals · c/ d’en Granada, 11

Recepció al món
de les lletres amb
motiu del Dia del Llibre
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 fer un brindis per celebrar la festa del
llibre. L’autor convidat d’enguany és Joaquim Mallafrè, professor universitari, membre de la secció filològica de l’IEC i traductor, entre altres, de
l’Ulisses, de James Joyce, obra de la qual enguany es compleix el centenari. A més a més, podrem sentir com alguns dels autors que presenten
novetat per aquest Sant Jordi ens llegeixen un fragment de la seva obra.
Organitza: Casa de les Lletres. Col·labora: Museu d’Història de Tarragona.

DIA A DIA · Abril
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Dijous, 21 d’abril a les 20 h

Vestíbul del Teatre Tarragona · Rambla Nova, 94

Presentació del llibre

Zona Zàlata a la recerca d una poètica pròpia
de Joan Pascual i Marta Grau (Arola editors).
Zona Zàlata celebra els seus 35 anys de recorregut vital i creatiu amb la publicació d’aquest
llibre. Hi haurà sorpreses musicals i poètiques
a càrrec de la Maybe Tomorrow Band.

Organitza: Zona Zàlata.

Divendres 22 d’abril

Biblioteca Pública de Tarragona · c/ Fortuny, 30

Revetlla de Sant Jordi
De les 17 a les 19.30 h:
Revetlla de Sant Jordi infantil.
#RevetllaSantJordi a les xarxes.
Organitza: Ple pel Català al Camp de Tarragona.
A partir de les 20 h:
Revetlla de Sant Jordi. #RevetllaSantJordi a
les xarxes.
Organitza: Ple pel Català al Camp de Tarragona.

DIA A DIA · Abril
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Dimarts, 26 d’abril les 11 h

Saló de Plens de l’Ajuntament de Tarragona · plaça de la Font, 1

Lliurament dels premis
del 22è concurs
de relats de dones
i el 5è de còmics
per la igualtat
Aquest concurs literari té com a
objectiu l’impuls i visibilització de
les dones des de la seva diversitat a l’espai literari i cultural de
la ciutat per potenciar la creació
artística.

Organitzen: Conselleria d’Igualtat
de l’Ajuntament de Tarragona amb
el suport de l’Institut Català de les
Dones i el Consell Municipal de
les Dones.

DIA A DIA · Abril
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Dissabte 30 d’abril, a les 10 h
Casa Canals · c/ d’en Granada, 11

Visita guiada

Amor desig i desencís al palau
amb Joel Santamaria
Visita a Casa Canals per afrontar les diferents etapes d’una relació amorosa segons la novel·la realista del segle XIX, una immersió en l’espai per
crear des de la visió del passat.
Activitat a partir de 16 anys i gratuïta.
Organitza: Escola de Lletres de Tarragona.

DIA A DIA · Maig
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Dissabte, 7 de maig a les 12 h

Llibreria Adserà · Rambla Nova, 94

Presentació del llibre

La rosa i la creu

de Jordi Nogués (Rosa dels Vents).
Una novel·la d’intriga i aventura fascinant que recrea
amb una extraordinària ambientació històrica la vida a
la Catalunya Nova, amb el rerefons de la guerra entre
Pere el Cruel i Enric de Trastàmara. I desvetlla, segles
més tard, la veritat que amaga la llegenda de Sant Jordi...
Organitza: Llibreria Adserà.
Dilluns, 16 de maig a les 19 h

Serveis Territorials de Cultura · c/ Major, 14

Conferència

Per què llegir clàssics grecs i romans?
A càrrec de Raül Garrigasait,
escriptor, traductor i editor de La Casa dels Clàssics.
A propòsit del Club de lectura-taller de la Biblioteca Pública de Tarragona, sobre la Ilíada. En el marc del Festival Tarraco Viva 2022.
La Ilíada és una obra cabdal i la més antiga de les lletres europees.
A propòsit del Club de lectura-taller de la BPT sobre la Ilíada -que es desenvolupa de maig a juliol-, Raül Garrigasait ens parlarà sobre la lectura dels
Clàssics: Per què cal llegir-los, què ens aporten, com fer-ho?
Activitat gratuïta. Aforament limitat.
Organitza: Biblioteca Pública de Tarragona, La Casa dels Clàssics i Festival
Tarraco Viva.
NOTA: Qui tingui interès a inscriure’s al Club de lectura-taller sobre la Ilíada de la BPT, pot descarregar-se l’App Tellfy i unir-s’hi directament, mitjançant aquest enllaç: tfy.to/bibliotecatarragona/tarracoviva
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Dissabte 21 de maig, a les 19 h
Teatre Metropol · Rambla Nova, 46

Acte de Lliurament
dels Premis Literaris
Ciutat de Tarragona 2021-2022
Com cada any, una cita destacada de la Primavera Literària és l’acte de
lliurament dels Premis Literaris Ciutat de Tarragona, que enguany ens presenta una novetat. A més dels tres premis habituals, es lliurarà per primer
cop un premi a un autor amb una llarga trajectòria en el camp de traducció.
La concepció i direcció de l’acte d’enguany, amb aquest motiu, anirà a càrrec del director teatral Ramon Simó.
Organitzen: Casa de les Lletres / Ajuntament de Tarragona, Òmnium Cultural del Tarragonès i Centre de Normalització Lingüística de Tarragona, amb
la col·laboració de Teatres de Tarragona i Diputació de Tarragona.
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Dilluns, 23 de maig a les 19 h

Serveis Territorials de Cultura · c/ Major, 14

Conferència

Introducció a la Ilíada i la Troia històrica
A càrrec de Marina Picazo, arqueòloga i professora titular d’Història Antiga a la Universitat Pompeu Fabra.
A propòsit del Club de lectura-taller de la Biblioteca Pública de Tarragona,
sobre la Ilíada. En el marc del Festival Tarraco Viva 2022.
La Ilíada és una obra cabdal i la més antiga de les lletres europees. A propòsit del Club de lectura-taller de la BPT sobre la Ilíada -que es desenvolupa de
maig a juliol-, Marina Picazo ens parlarà sobre la Troia històrica quan es compleixen 200 anys del naixement del seu descobridor, Heinrich Schliemann.
Activitat gratuïta. Aforament limitat.
Organitzen: Biblioteca Pública de Tarragona, La Casa dels Clàssics i Festival
Tarraco Viva.
NOTA: Qui tingui interès a inscriure’s al Club de lectura-taller sobre la Ilíada de la BPT, pot descarregar-se l’App Tellfy i unir-s’hi directament, mitjançant aquest enllaç: tfy.to/bibliotecatarragona/tarracoviva

Divendres, 27 de maig a les 18 h

Sala d’Actes del Departament de Cultura · c/ Major, 14

Presentació del poemari

Padre polvo

de Juan Carlos Elijas (Ed. Huerga y Fierro).
A càrrec dels directors de la col·lecció
Óscar Ayala i Enrique Villagrasa.
Padre polvo és una trilogia que camina des de l’Atlàntic al
Mediterrani. El fet que hagi estat presentada en un sol volum s’explicarà
a l’acte. Així mateix, s’exposaran algunes mostres dels poemes recitades
per l’autor i, en el millor dels casos, amenitzades amb alguna cançó.
Organitzen: Editorial Huerga i Fierro i ST de Cultura de la Generalitat.
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Dimarts, 31 de maig a les 19 h

Sala d’actes de L’Arxiu, M2, Espai Tabacalera · Av. Vidal i Barraquer, s/n

Patrimoni literari:

Acte de signatura
de cessió del fons Josep
Anton Baixeras Sastre
a l’Ajuntament de Tarragona i conferència sobre el seu contingut a càrrec de
Joan Cavallé, director de la Casa de
les Lletres.
La Casa de les Lletres, complint un
dels seus objectius de preservar el
patrimoni literari de la ciutat, ha acollit i inventariat el llegat de l’escriptor Josep Anton Baixeras Sastre,
que a partir d’ara quedarà dipositat
a l’Arxiu Històric de la ciutat. Durant
l’acte, a part d’una explicació sobre
el contingut del fons de qui, a més
d’escriptor, va ser advocat, primer
president d’Òmnium Cultural del Tarragonès, senador de l’Entesa dels
Catalans (1977-1979) i tinent d’alcalde de l’ajuntament de Tarragona
(1979-1983), entre altres responsabilitats, es podrà veure una mostra
del seu contingut.
Aquest acte s’inclou en el Programa de Memòria Democràtica de Tarragona.
Organitzen: Casa de les Lletres i Arxiu Històric de la Ciutat de Tarragona.
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Del dijous, 2 al dissabte, 4 de juny
Diversos espais de la ciutat

Transversal.
Festival de poesia
Un nou festival de poesia, amb aquest nom tan transversal, s’afegeix a
les programacions culturals de la ciutat amb la voluntat de quedar-s’hi.
Un atapeït programa d’activitats, en què tindrem ocasió de sentir les
veus i les paraules de, entre altres, Mireia Calafell, Olga Xirinacs, Gabriel
Ferrater, Isabel Ortega, Teresa Pascual i Xavier Amorós Solà.
Més endavant es donarà a conèixer la programació completa.
Organitzen: APELLC i Escola de Lletres. Col·labora: Casa de les Lletres.
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Dijous, 2 de juny a les 19 h

Vestíbul del Teatre Tarragona · Rambla Nova, 11

Veus de Poeta.

La poesia de
Xavier Amorós Solà
El cicle Veus de poeta, que dediquem a
difondre l’obra de poetes del Camp de
Tarragona amb una trajectòria consolidada, en aquesta ocasió se centra en
Xavier Amorós Solà, el més veterà de
tots. L’acte constarà d’una aproximació a l’obra poètica de l’autor, a càrrec
del poeta i professor Antoni Nomen,
estudiós de l’obra de Xavier Amorós, i
en una lectura de poemes a càrrec de
Dolors Esquerda i Francina Baldrís.
L’acte forma part del Festival de poesia
Transversal.
Organitzen: Casa de les Lletres i Escola de Lletres.
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Dijous, 2 de juny a les 19 h

Espai Jove Kesse · c/ de Sant Antoni Maria Claret, 12-14

Presentació del llibre

Trilogía de la ambición
de Juan Carlos Elijas (Editorial Petròpolis)
A càrrec del director de teatre Quique Culebras.
Hi intervindrà, també, l’editor Jaume Llambrich.
Es portarà a terme una lectura dramatitzada d’una escena de cadascuna de les obres en la qual intervindran:
Ximo Arnau, Iris Carrera, Pau de Nut, Mar López, David
Moya, Aga Rompalska, Ángeles Serrano.
Organitza: Editorial Petròpolis.

Dissabte, 11 de juny a les 12 h

Pati del Teatre Metropol · Rambla Nova, 46

Presentació del llibre

Ja no tindré un germanet
(l estiu de la nostra crispeta)
d’Ariadna Díaz Aguiló, Mariona Tolosa Sisteré i Jan
Garrido Montblanch de Xiula (El cep i la nansa edicions).
Conte il·lustrat sobre la mort i el dol gestacional, on la veu de la protagonista fa d’altaveu d’una realitat molt freqüent, d’un procés de dol molt desconegut i d’eines molt essencials per acompanyar qualsevol adult o infant a
integrar-ho. A l’acte hi participarà Jan Garrido, un professional especialitzat
en dol perinatal i un dels cantants de Xiula, per acabar tots junts envoltats
de música. Els infants són més que benvinguts!
Organitza: El Cep i la Nansa Edicions.
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Dijous, 16 de juny a les 19 h

Teatre Tarragona · Escenari, entrada pel C/ de Sta. Clara

Teatre

Monòleg del perdó
d’Enric Casasses
amb direcció d’Albert Mestres
i interpretació de Blanca Garcia-Lladó i Berta Pipó.

Una autora vol que una actora interpreti un monòleg seu, però no li dona
cap text per estudiar i muntar sinó que la tira a l’escenari i que s’espavili.
A l’escenari es reuneixen tot de dones fictícies i reals a partir de l’autora,
que les dibuixa, entrellaçant-se, enmig de reflexions, narracions i alguna envolada, i d’una actora en blanc, que va seguint, o no, rebel i obedient alhora!
Organitza: Casa de les Lletres.
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Dijous, 22 de juny a les 19 h

Teatre Tarragona · Escenari, entrada pel C/ de Sta. Clara

Lectura
dramatitzada

Vida d heroi
de Josep A. Baixeras
La primera obra de teatre
escrita per l’autor tarragoní, en què ja es dibuixa el
retrat de la Tarragona dels
anys cinquanta, amagada
sota el nom de Castellet.
Un drama sobre la passió
amorosa com a causa de
la perdició moral. Amb direcció de Fermí Fernández.
Dins el cicle Zona drama.

Organitzen: Casa de les Lletres i Escola de Lletres.

Tots els actes anunciats en aquest programa són gratuïts
i d’entrada lliure, llevat que no es digui el contrari.
Les funcions teatrals es regeixen pels preus i sistemes de reserva
i/o compra que té establerts cada teatre.
Si vols seguir-nos, escolta cada dilluns
a Tarragona Ràdio l’espai dedicat a les Lletres.
Demana’ns informació a lletres.tgna@tarragona.cat o al telèfon 977 24 22 20 i
t’enviarem cada dimarts la programació literària setmanal de Tarragona.

