
Festival literari 
Del 17 al 28 d’octubre de 2018
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Aquesta dotzena edició del Tocats de Lletra ve plena, plena de color, 
de llengua... I ens arriba amb força per seduir-nos a través de la 
literatura.

Hem pensat en tots els públics i tota mena de formats artístics que ens 
ajudin a bastir ponts entre les persones i la poesia. Enguany, Manresa 
és la capital de la Cultura Catalana, amb el lema  “Ponts de Cultura”, i 
el nostre festival literari s’hi afegeix per fer, un any més, una aportació 
atractiva i estimulant amb poetes vinguts d’arreu (València, Mallorca, 
Catalunya Nord, l’Alguer...), cosa que ens permet fer realitat aquesta 
idea de la llengua com a punt d’unió, de trobada, de vincle entre 
persones, espais, sonoritats... De vegades, dels ponts que es creen en 
surt màgia...



Anna Crespo i Obiols   
Regidora de Cultura   
Ajuntament de Manresa  

Carme Ferrer 
Presidenta del Gremi de                 
Llibreters de Catalunya

I us volem amb nosaltres, joves i grans, tant a l’hora de crear com a 
l’hora de gaudir de les diverses activitats. Us esperem per exemple 
a “La primera fornada”, l’espectacle per als instituts que provarà de 
fer-vos “cinc cèntims d’altres poemes”. I a vosaltres, quitxalla, als 
laboratoris de lectura... Igualment, la celebració dels centenaris de 
Montserrat Abelló o M. Aurèlia Capmany ens permetran acostar-nos i 
revisitar aquestes autores imprescindibles. Quantes veus!

Som una bona colla les entitats, les institucions, les persones que 
ajudem a confegir aquest programa. A tots, gràcies de cor per fer-nos 
mirar de cara la paraula nua en un món tan ple d’imatge i soroll.
Com en l’acte d’homenatge a Pedrolo, us desitgem que gaudiu d’aquest 
Tocats “a mossegades”!



Del dijous 11 d’octubre al dimarts 31 d’octubre
De la matèria i la paraula
exposició escultòrica d’antoni areny i murlà
Biblioteca Ateneu Les Bases
Cintaires, 30-32
De dilluns a divendres de 15.30 h a 20.30 h
Dimarts i dijous de 10.30 h a 13.30 h
Dissabte de 10 a 14 h

Llengua, tradicions i gastronomia es podrien definir com les tres 
branques de qualsevol identitat cultural o nació. A la col·lecció 
escultòrica “De la matèria i la paraula”, Antoni Areny aconsegueix 
representar-ne dues, mitjançant el joc poètic de les frases fetes i 
dobles sentits lingüístics. Una part de l’exposició l’integra el videoart, 
produït pel mateix Antoni Areny, en què han participat 18 grans poetes 
catalans contemporanis, cadascun dels quals ha fet un poema d’una 
frase feta o joc lingüístic, vinculat a una escultura determinada. 

Organitza: Biblioteca Ateneu Les bases



Exposició Antoni Areny



Del dimecres 17 al dissabte 27 d’octubre
Dona peDra vers
de teresa soler 
exposició de llibres d’artista
inauguració 17 d’octubre a les 18 h 
Biblioteca del Casino de Manresa
(Pg. Pere III, 29)
Dilluns de 16 a 20.30 h
De dimarts a divendres de 10 a 20.30 h
Dissabtes d’11 a 19 h

La gravadora Teresa Soler ens proposa una interpretació personal i 
molt fràgil dels poemes de diverses poetes actuals: Maria Cabrera, 
Mireia Calafell, Míriam Cano, Teresa Colom, Àngels Gregori, Anna 
Gual, Gemma Gorga, Blanca Llum Vidal, Maria Antònia Massanet, 
Sònia Moll, Sònia Moya, Laia Noguera, Irene Tarrés i Sílvie Rothkovic. 

Comissària: Alèxia Lleonart
Organitza: Tocats de Lletra i Biblioteca del Casino de Manresa
Col·labora: Escola d’Art de Manresa



Dimecres 17 d’octubre a les 19 h
Conversa amB ÀnGels GreGori
Club de lectura 
Sala d’actes de la Biblioteca del Casino de Manresa
(Pg. Pere III, 27)

Conversarem amb la poeta Àngels Gregori sobre la seva obra poètica i 
les tendències actuals en la poesia catalana. 
 
Organitza: Tocats de Lletra i Biblioteca del Casino de Manresa

Ángels Gregori



Dijous 18 d’octubre a les 19 h
presentaCió De “saBates De molsa”, 
De Joana raspall
a càrrec de Josep maria aloy, curador del llibre; marta luna, 
professora d’escriptura i didàctica de la llengua; anna Clariana, 
il·lustradora; i alba Besora, editora.
Llibreria Papasseit 
Barcelona, 25

“Sabates de molsa” és el tercer volum de la col·lecció “Nandibú”, de 
Pagès Editors, dedicada a recollir l’obra de Joana Raspall. En aquest 
tercer volum es recullen un total de cent divuit poemes que parlen dels 
sentiments o que giren al seu entorn. 

De fet, la major part dels poemes de Joana Raspall apel·len als 
sentiments. Als sentiments i a les emocions. La seva obra és 
un mosaic ple de bones intencions i sempre hi trobem una clara 
intencionalitat d’arribar al cor del lector per encomanar-li un sentiment 
positiu, ja sigui sobre com ajudar als altres, com solidaritzar-se amb la 
natura o com compartir un tresor.

Organitza: Llibreria Papasseit i Tocats de Lletra



Dijous 18 d’octubre a les 20 h
Com mosseGar manuel De peDrolo, un autor 
que no s’aCaBa mai
a càrrec d’anna maria villalonga, escriptora, professora de 
literatura Catalana a la uB i comissària de l’any pedrolo. 
Sala d’actes del Centre Cultural El Casino
Pg. Pere III, 27

Aproximació a la figura de Pedrolo, un dels autors més prolífics de les 
lletres catalanes, conreador de tots els gèneres amb el desig de fer un 
servei al país i d’esdevenir l’escriptor de la totalitat. 

Organitza: Tocats de Lletra i Centre de Normalització Lingüística Montserrat



Divendres 19 d’octubre a les 19 h
reCital poètiC amB Josep peDrals 
Llibreria Papasseit
Barcelona, 25

Presentació del darrer poemari d’un dels poetes catalans de més 
renom, que porta per títol “Els límits del Quim Porta” (LaBreu edicions, 
2018), acabat de sortir del forn. Josep Pedrals es dedica a la poesia 
des de diversos fronts: escriu llibres d’investigació del gènere, recita 
poesia, l’explica en cursos i conferències, la difon i divulga en diversos 
mitjans de comunicació i ha muntat celebracions poètiques de tot 
tipus. Posa música als versos i versos a les músiques, expandeix la 
teatralitat del vers i inclou versos en les dramatúrgies d’altres.

Organitza: Llibreria Papasseit, LaBreu edicions i Tocats de Lletra
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Divendres 19 d’octubre a les 21 h
“Contra el Caire Del temps”. HomenatGe a 
montserrat aBelló
amb laia noguera i mireia Chalamanch, i les interpretacions 
musicals de mirna vilasís i Xavi múrcia, mariona sagarra i raül 
Costafreda i Celeste alías i santi Careta
recital inaugural
Sala Petita del Teatre Kursaal de Manresa
(Pg. Pere III, 35)

En ocasió de l’Any Montserrat Abelló, el Festival Tocats de Lletra ha 
coproduït amb el Festival Nacional de Poesia de Sant Cugat aquest 
espectacle d’homenatge a la poeta i traductora, de qui enguany es 
commemora el centenari del naixement. A través del fil conductor de 
la poeta Laia Noguera, que parlarà de l’escriptora i amiga, escoltarem 
la força vital de la paraula d’Abelló de la mà de les interpretacions 
musicals de Mirna Vilasís i Xavi Múrcia, Mariona Sagarra i Raül 
Costafreda i Celeste Alías i Santi Careta, i de la lectura de poemes i 
traduccions a càrrec de l’actriu Mireia Chalamanch. 

Espectacle de taquilla inversa. Podeu recollir les invitacions a les taquilles del teatre 
Kursaal a partir de 9 d’octubre. Aforament limitat.
El PEN Català destinarà la recaptació a finançar projectes d’escriptors refugiats.

Una producció del Festival Nacional de Poesia de Sant Cugat i Tocats de Lletra
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Dissabte 20 d’octubre a les 12 h
la fi Del món Ha Començat
poemes de Blai Bonet recitats 
per laura aubert 
i l’acompanyament d’adrià aubert al violí
Plana de l’Om

L’actriu Laura Aubert recitarà una selecció de poemes de l’escriptor 
mallorquí Blai Bonet, acompanyada al violí per Adrià Aubert

Selecció literària: Jordi Estrada
Organitza: Tocats de Lletra, Òmnium Cultural del Bages i Gremi de Llibreters de 
Catalunya.
* En cas de pluja, l’acte tindrà lloc a l’Espai Plana de l’Om (Plana de l’Om, 6) 

Laura Aubert



Dissabte 20 d’octubre a les 13.30 h
novÍssims
a càrrec de Josep Ballesteros, montserrat García ribas, marta 
pérez sierra i elisabet punset
vermut poètic
Barlins Teatreria
(Sabateria,3)

Els poetes Josep Ballesteros, Anna García Ribas, Marta Pérez Sierra 
i Elisabet Punset presentaran els seus darrers llibres, amanits amb un 
bon vermut.

Organitza: Tocats de Lletra i Barlins Teatreria

Montserrat García Ribas



Dissabte 20 d’octubre a les 20 h
paÍs petit
amb lucía aldao, Harkaitz Cano i sònia moll, i l’acompanyament 
musical de manel lópez a l’acordió
Refugi antiaeri del Grup Escolar Renaixença
Canonge Montanyà, s/n

Tres llengües per anomenar el món, tres cultures, tres països petits 
per descobrir noves veus.
La poesia de Lucía Aldao, Harkaitz Cano i Sònia Moll acompanyats per 
la música de Manel López ompliran de cultura el refugi antiaeri de la 
Renaixença.

Organitza: Tocats de Lletra, Òmnium Cultural i Gremi de Llibreters de Catalunya.
Amb el suport de: Etxepare Euskal Institutua
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Dissabte 20 d’octubre a les 22 h
Darrera fornaDa
amb Carla fajardo, maria isern i Gerard vila, acompanyats per 
aina lópez al saxo i la veu
Forn de pa Codina
Urgell, 39

El diví tresor de la joventut ve a despertar-nos la gana amb la flaire 
del vers acabat de sortir del forn. El poetes Carla Fajardo, Gerard Vila 
i Maria Isern, acompanyats per la saxofonista i cantant Aina López, 
ompliran el Forn Codina de l’entusiasme d’aquell que enceta el camí.

Coordinació literària i musical: Sònia Moya
Organitza: Tocats de Lletra i Gremi de Llibreters de Catalunya
Hi col·laboren: Forn de pa Codina i Delegació del Gremi de Flequers de Barcelona



M
ar

ia
 Is

er
n

C
ar

la
 F

aj
ar

do
Ai

na
 L

óp
ez

G
er

ar
d 

Vi
la



?????Pep Tort

Diumenge 21 d’octubre a les 12.30 h
Ciutat a Cau D’orella
amb pau alabajos
vermut poètic
Plaça Serarols

Ciutat a cau d’orella és un homenatge al poeta Vicent Andrés Estellés 
en el 25è aniversari de la seva mort. La ciutat a la qual fa referència el 
títol de l’espectacle va molt més enllà de l’escenografia arquitectònica 
o de l’atrezzo de places i carrers d’una metròpolis concreta. Els versos 
que canta Pau Alabajos són una mirada furtiva a través del forat del 
pany, una polaroid que immortalitza les vides entrellaçades d’un barri, 
d’un poble, d’un país.

Organitza: Tocats de Lletra i Col·lectiu Desvalls.
Hi col·labora: La Vermuteria Santa Rita



Pep Tort Pau Alabajos



Diumenge 21 d’octubre a les 18.30 h
CorresponDenCias de rita azevedo Gomes
Cinema
presentació a càrrec de Clàudia de palol, especialista en cultura 
portuguesa
Auditori Plana de l’Om
Plana de l’Om, 6

Sophia de Mello Breyner Andresen i Jorge de Sena són dos dels 
escriptors portuguesos més importants del segle XX. L’exili de Jorge 
s’inicià al Brasil el 1959 i continuà als Estats Units, on morí el 1978. No 
tornà mai a Portugal.
Aquestes cartes, posades en escena de manera exemplar per Rita 
Azevedo Gomes, s’uneixen en la distància a Jorge i Sophia, alimentant 
una complicitat afectiva i intel·lectual que van mantenir fins a la fi de 
les seves vides. La seva correspondència i els seus poemes travessen 
cossos, idiomes, països i imatges en un film d’assaig en què història, 
política, passat i futur es barregen amb llibertat i absoluta mestria 
cinematogràfica.

Preu: 5 €
Organitza: Cine Club Manresa i Tocats de Lletra



Correspondencias de Rita Azevedo Gomes



Dimarts 23 d’octubre a les 19 h
CluB Del lliBre
amb Joan margarit
Sala d’actes de la Biblioteca del Casino de Manresa
(Pg. Pere III, 27)

Jordi Estrada s’asseurà a conversar amb el poeta Joan Margarit 
a l’entorn de la seva darrera obra, “Per tenir casa cal guanyar una 
guerra”. Es tracta d’un peculiar volum de memòries, en prosa. Un llibre 
de records que enllaça amb tota la seva obra poètica.

Organitza: Tocats de Lletra i Biblioteca del Casino de Manresa
Amb el suport de la Diputació de Barcelona
L’acte forma part del cicle del “Club del Llibre”, promogut per la Diputació de 
Barcelona.



Joan Margarit



Dimecres 24 d’octubre a les 12 h
arBres, mars i CinC Cèntims D’altres poemes
amb iñaki mur i Joana vilapuig, i les cançons 
i la música d’ivette nadal i Caïm riba.
Sala Petita del Teatre Kursaal
Pg. Pere III, 35

Espectacle exclusiu per a instituts
Un recital-concert que és la suma de la veu de reconeguts poetes 
que ens parlen dels conflictes i pensaments de joventut, i la poesia 
musicada per Ivette Nadal, una cantautora personal, contundent i 
profunda.

Recital adreçat a l’alumnat de Literatura Catalana de batxillerat de Manresa. Els centres 
educatius interessats a assistir-hi cal que facin la reserva de localitats al telèfon 938753410 
abans del 19 d’octubre.

Organitza: Tocats de Lletra i Gremi de Llibreters de Catalunya
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Dimecres 24 d’octubre a les 19 h
CluB De leCtura De poesia 
amb Jaume Coll mariné
Biblioteca Ateneu Les Bases
Cintaires, 30-32

El polifacètic Jaume Coll Mariné, també conegut per la seva 
pertinença a la banda Obeses, visita el Club de Lectura de Poesia de 
l’Ateneu Les Bases, per parlar-nos d’“Un arbre molt alt”, el seu tercer 
treball, guardonat amb el Premi Ausiàs March el 2017.

Coordina: Sònia Moya
Organitza: Tocats de Lletra i Biblioteca Ateneu Les Bases



Jaume Coll Mariné. Foto: Mia Coll



Dimecres 24 d’octubre a les 20 h
pessiCs De lletra 
amb suso de toro
entrevistat per pere fontanals, periodista de naciómanresa
Dins del cicle “pessics de vida”
Sala d’actes del Centre Cultural El Casino
Passeig Pere III, 27

El seu nom és Xesús Miguel de Toro Santos, però és més conegut 
com a Suso de Toro. Aquest escriptor gallec va néixer a Santiago 
de Compostela el 1956. Es va llicenciar en Geografia i Història, en 
l’especialitat d’Art Contemporani. Ha publicat trenta-quatre llibres 
de ficció, teatre, assaig i periodisme i les seves obres han estat 
publicades en dotze països. És autor, entre d’altres, de les novel·les 
“Una altra idea d’Espanya” i “Siete palabras”, i de la recopilació 
d’articles “La lliçó catalana”. És col·laborador habitual de mitjans de 
comunicació.

Organitza: Demarcació de la Catalunya Central del Col·legi de Periodistes de 
Catalunya, Centre Cultural el Casino i Tocats de Lletra



Suso de Toro



Dijous 25 d’octubre a les 19 h
Carme sansa Diu i Canta 
maria aurèlia Capmany
amb Carme sansa 
i l’acompanyament musical de Jaume mallofré
Biblioteca Ateneu Les Bases
Cintaires, 30-32

Espectacle d’homenatge a Maria Aurèlia Capmany en el marc de la 
commemoració, aquest any 2018, del centenari del seu naixement. A 
més de novel·les i teatre, Maria Aurèlia Capmany va escriure textos 
que tractaven de manera molt directa els temes candents de la 
societat, que ho continuen essent avui. Narracions breus i cançons 
que fan riure i pensar al mateix temps, concebudes per divertir i 
provocar, per establir, a través de la recitació i el cant, un diàleg crític i 
d’emocions.

Organitza: Tocats de Lletra i Biblioteca Ateneu Les Bases
Amb el suport de la Diputació de Barcelona
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Dijous 25 d’octubre a les 20 h
“a la panXa el tro”. reCital Contra les 
violènCies seXuals i De Gènere
amb anna pantinat i pere perelló, acompanyats per la música 
electrònica de David Brossa
Sala Gòtica de la Basílica de la Seu
Baixada de la Seu, 1

El festival Tocats de Lletra, juntament a l’Associació d’Escriptors en 
Llengua Catalana, proposa una aproximació a les violències sexuals i 
de gènere amb la poesia d’Anna Pantinat i Pere Perelló, acompanyats 
per la música electrònica de David Brossa. 

Organitza: AELC i Tocats de Lletra
Amb el suport de la regidoria de Dona i Igualtat
Recital amb taquilla inversa. El PEN Català destinarà la recaptació a finançar projectes 
d’escriptors refugiats.
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Dijous 25 d’octubre a les 21 h
sopar estellÉs
amb els poetes valencians vicent almela, 
Àngels Gregori i Joan navarro
Espai Òmnium Manresa
Sobrerroca, 38

Gastronomia i literatura s’uneixen per homenatjar el poeta Vicent 
Andrés Estellés, en el 25è aniversari de la seva mort, amb la 
participació dels poetes Vicent Almela, Àngels Gregori i Joan Navarro, 
que recitaran textos del poeta de Burjassot. 

Els tiquets per al sopar es poden adquirir anticipadament a l’Espai 
Òmnium al preu de 7 €

Organitza: Òmnium Cultural del Bages i Tocats de Lletra



Del 26 d’octubre al 11 de novembre
neXes
Exposició fotogràfica
inauguració: divendres 26 a les 19 h
Centre Cultural el Casino – Espai 7
Passeig Pere III, 27
De dimarts a diumenge de 18 a 21 h

Un NEXE es el lloc comú on convergim amb algú, per diferents motius, 
afinitat, amistat, simpatia, mestratge, admiració... Poesia.

Organitza: Foto Art Manresa, Centre Cultural del Casino i Tocats de Lletra



Divendres 26 d’octubre a les 20 h
ponts De llenGÜes
amb els poetes nora albert, antoni Clapés, aurélia lassaque, 
Joan navarro i Josep maria sala-valldaura, i la veu de franca 
masu, acompanyada al piano per sade farida mangiaracina
recital de cloenda
Sala Petita del teatre Kursaal
Passeig Pere III, 35

Tots els colors de la llengua estaran presents en aquest recital de 
cloenda, en què els poemes s’estendran des del País Valencia fins 
a l’Alguer, passant per les illes i la Catalunya Nord. Tota la força i els 
matisos d’una llengua capaç d’estendre ponts de cultura i compromís.

Organitza: Tocats de Lletra, Òmnium Cultural del Bages 
Espectacle de taquilla inversa. Podeu recollir les invitacions a les taquilles del teatre 
Kursaal, a partir del 9 d’octubre. Aforament limitat.
El PEN Català destinarà la recaptació a finançar projectes d’escriptors refugiats.
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Dissabte 27 d’octubre a les 12 h
i De Bon matÍ l’aDÉu
poemes de manuel forcano, recitats per lluïsa mallol i marc egea 
a la viola de roda
Plana de l’Om

L’actriu Lluïsa Mallol recitarà una selecció de poemes de Manuel 
Forcano, acompanyada a la viola de roda per Marc Egea.

Selecció literària: Jordi Estrada
Organitza: Tocats de Lletra, Òmnium Cultural del Bages i Gremi de Llibreters de 
Catalunya.
* En cas de pluja, l’acte tindrà lloc a l’Espai Plana de l’Om (Plana de l’Om, 6)

Lluïsa Mallol



Dissabte 27 d’octubre a les 13.30 h
presentaCió Del lliBre miG seGle De poesia 
Catalana, Del maiG Del 68 al 2018
a càrrec de Josep maria sala-valldaura i Jordi estrada, i amb 
poetes de la Catalunya central presents al llibre
vermut poètic
Barlins Teatreria
(Sabateria,3)

Vicenç Altaió i Josep Maria Sala-Valldaura han signat aquesta 
antologia crítica dels darrers cinquanta anys de poesia catalana, en 
la qual troben diferents poetes de la Catalunya central. Us convidem 
a gaudir d’aquesta presentació, conduïda per Jordi Estrada i amb la 
presència de Josep Maria Sala-Valldaura i alguns del poetes de la 
Catalunya central presents en el llibre. Tot això acompanyat d’un petit 
vermut que farà que els versos flueixin millor.

Organitza: Tocats de Lletra i Barlins Teatreria



Dissabte 27 d’octubre a les 19 h
Cen mil estorniÑos
amb manuel rivas
nacho lópez, guitarra i ukelele,
i tanja Haupt, melòdica i saxo soprano 
Espai Plana de l’Om
Plana de l’Om, 6

Poemes de Manuel Rivas, musicats per Nacho López, i acompanyats 
per la multi-instrumentista Tanja Haupt. Cent mil estornells és un recital 
en què les cançons cantades per Nacho López i els poemes recitats 
per Manuel Rivas conflueixen en un núvol passatger, sempre en 
moviment.

Organitza: Tocats de Lletra i Gremi de Llibreters de Catalunya
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Manuel Rivas. Foto: Sol Mariño



Dissabte 27 d’octubre a les 21 h
Bon Dia, matÍ
a càrrec del Grup del Casal familiar recreatiu
Sala Els Carlins
Sabateria, 3

La vida i l’obra d’Anne Sexton vista a través de la seva poesia, les 
seves paraules i les persones del seu entorn.

Actors i Actrius : Olga Bellorbí, Xavier Blancafort, Pere Font, Dani 
Ledesma, Maribel Montardit, Ivan Padilla, Nasi Rius, Maria Sáenz, 
Àngels Torrens i Txell Vall.
Coordinació: Txell Vall i Jordi Estrada
Direcció: Fina Tàpias

Organitza: Casal Familiar Recreatiu i Tocats de Lletra



Grup del Casal Familiar Recreatiu. Foto: Jordi Martínez



Dissabte 27 d’octubre a les 23 h
CerCatasques poètiC
amb ton armengol, ramon Boixeda, anna Gas, laura Basagaña, 
Àngels moreno i arnau orobitg
Concert final de Joan Duran i Jordi Calvet 
Inici: 23 h Espai Rubiralta, 23.45 h La Gramola, 00.30 h Cercle Artístic de Manresa, 
01.00 h Barlins Teatreria (Concert final) 

Els sis poetes convidats enguany cercaran versos pels nostres carrers, 
com ja és costum dins del Tocats de Lletra. Farem caliu i una cua 
ben llarga de gent assedegada de poesia. Joan Duran clourà l’acte, 
acompanyat pel cantautor Jordi Calvet.

Coordinació literària: Sònia Moya
Organitza: Tocats de Lletra i Gremi de Llibreters de Catalunya
Col·laboren: Espai Rubiralta, La Gramola, Cercle Artístic de Manresa i Barlins Teatreria
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Diumenge 28 d’octubre a les 12.30 h
paisatGes intervinGuts
amb la poeta maria antònia massanet i sergio quiñonero
CACiS – Forn de la Calç a Calders

La poeta Maria Antònia Massanet i l’artista Sergio Quiñonero 
compartiran poesia, art i paisatge en el CACiS. 

Organitza: Centre d’Art Contemporani i Sostenibilitat (CACiS) El Forn de la Calç de 
Calders i Tocats de Lletra
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Diumenge 28 d’octubre a les 18 h
CÀntara
amb sònia moya i maría Di pace 
Sala Gòtica de la Basílica de la Seu
Baixada de la Seu, 1

Càntara és un llibre inesperat. Germinat durant la preparació de 
l’espectacle Pas – inaugural dels Ponts de Cultura – i madurat en els 
mesos posteriors, Càntara és el quart recull de Sònia Moya. L’autora 
s’impregna de la varietat connotativa i poètica de la imatge del pont, 
que és símbol de diàleg, atreviment o possibilitat, i pareix aquest llibre 
de poemes que li han sobrevingut i s’han instal·lat a casa seva.

Organitza: Tocats de Lletra i Manresa Capital de la Cultura Catalana
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PER ALS MÉS PETITS



el CalaiX De l’artista
laboratori de lectura per a famílies amb infants de 4 a 9 anys

Divendres 19 d’octubre a les 18 h
Biblioteca Ateneu Les Bases
Cintaires, 30 - 32

Dissabte 27 d’octubre a les 11 h
Biblioteca del Casino de Manresa
Passeig Pere III, 27

L’artista ha obert un calaix i hi ha guardat la llum d’avui. Demà potser 
hi posarà el paisatge que veu des de la seva habitació. També serà 
un bon lloc per a les postals d’estiu i els objectes que recull del carrer 
quan passeja. Qui sap si algun dia tot això li farà servei davant d’un full 
en blanc.

I tu, què hi guardes, al teu calaix d’artista?
El laboratori de lectura en família és un espai de creació on convidem 
a les famílies a experimentar al voltant de la lectura.

Organitza: Biblioteca del Casino de Manresa i Biblioteca Ateneu Les Bases





Dijous 25 d’octubre a les 18 h
una ratolina, una nena 
amb la petita companyia
(els meus primers contes per a infants d’1 a 3 anys)
Biblioteca del Casino de Manresa
Passeig Pere III, 27

“Una ratolina, una nena” és una proposta de narració oral dirigida 
especialment a nadons -tot i que també agrada a infants una mica més 
grans que sovint s’hi acosten-, ja que conjuga la paraula rimada, la 
cançó i el gest. Una nena, un nen, una ratolina valenta, un cocodril que 
mossega i altres animals que van a passeig.

Organitza: Biblioteca del Casino de Manresa
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Hola feDeriCo
Basat en el llibre “García lorca en Cataluña”
Sala Petita del Teatre Kursaal
Passeig Pere III, 35

A partir del llibre “García Lorca en Cataluña” d’Antoni Rodrigo, 
l’actriu artesenca Assumpta Rojas s’endinsa en la vida i obra de 
Federico García Lorca en un monòleg que ens parla de la seva 
intensa i amorosa relació amb Catalunya.

Organitza: Teatre Kursaal de Manresa



Dimarts 16 d’octubre a les 18 h
la poesia Com a veHiCle D’inteGraCió De viDa
amb rosa prat i ferrer i Carles perarnau i vidal
Sala d’actes del Centre Cultural el Casino
Passeig Pere III, 27

Lectura poètica de la poetessa manresana Rosa Prat i Ferrer, que 
als 90 anys escriu una poesia potent, capaç de transmetre idees i 
vivències amb molta sensibilitat i tendresa. L’acte l’encapçalarà una 
presentació i explicació d’en Carles Perarnau i Vidal, coordinador i 
terapeuta del Servei d’Acompanyament en el Dol de la Catalunya 
Central, sobre com la poesia, com altres arts, són mitjans per 
assimilar, transformar i integrar la mort d’una persona estimada.

Organitza: Servei d’Acompanyament en el Dol de la Catalunya Central i Coordinadora 
de Jubilats i Pensionistes de Manresa



Dimarts 16 d’octubre a les 20 h
presentaCióD Del lliBre “el jurament”, 
de sílvia romero i olea,
premi de narrativa Blai Bellver
Llibreria Parcir
Carrer Guimerà, 74

Organitza: Llibres Parcir

Dilluns 22 d’octubre a les 19.30 h
la metamorfosi De franZ KafKa
Llibreria Parcir
Barcelona, 74

Micropeces per a piano a cura de Manuel Artigas Bertran
Adaptació musical de la novel·la homònima de Kafka.

Organitza: Llibres Parcir



Dimarts 30 d’octubre a les 19 h
presentaCió De lliBre «visual i Dits i nas i 
orelles i Gust De Cireres»
escrit per pep molist, lolita Bosch, Joaquim Carbó, Gabriel Janer 
manila, Jaume Cela, olga Xirinacs...
Espai Òmnium Manresa
Sobrerroca, 38

Recull de textos breus dedicats als sentits, escrits per 39 escriptors/es 
de literatura infantil i juvenil. Només paraules i sense imatges. La idea 
respon al fet que, fa temps, hi ha predomini de la imatge en aquest 
tipus de literatura. Estem d’acord en el valor i la meravella de les 
il·lustracions, però també és important reivindicar el text nu per tal que 
el lector dibuixi les històries fent ús de la seva pròpia abstracció.

Organitza: Òmnium Cultural i Biblioteca del Casino de Manres





De la matèria i la paraula

Dona peDra vers

Conversa amB ÀnGels GreGori
presentaCió De “saBates De molsa”,
De Joana raspall
Com mosseGar manuel De peDrolo, 
un autor que no s’aCaBa mai
reCital poètiC amB Josep peDrals
“Contra el Caire Del temps”. 
HomenatGe a montserrat aBelló
recital inaugural
la fi Del món Ha Començat
novÍssims
paÍs petit
Darrera fornaDa
Ciutat a Cau D’orella
CorresponDenCias 
CluB Del lliBre amB Joan marGarit
arBres, mars i CinC Cèntims D’altres poemes
CluB De leCtura De poesia amB Jaume Coll marinÉ
pessiCs De lletra amB suso De toro
Carme sansa Diu i Canta maria aurèlia Capmany
“a la panXa el tro”. reCital i XerraDa 
Contra les violènCies seXuals i De Gènere
sopar estellÉs
DesCoBreiXo ara
Exposició fotogràfica
ponts De llenGÜes
recital de cloenda
i De Bon matÍ l’aDÉu
presentaCió Del lliBre miG seGle De poesia Catalana 
Del maiG Del 68 al 2018

Del dijous 11 d’octubre 
al dimarts 31 d’octubre
Del 17 al 27 d’octubre

Dimecres 17 d’octubre
Dijous 18 d’octubre

Dijous 18 d’octubre

Divendres 19 d’octubre
Divendres 19 d’octubre

Dissabte 20 d’octubre
Dissabte 20 d’octubre
Dissabte 20 d’octubre
Dissabte 20 d’octubre
Diumenge 21 d’octubre
Diumenge 21 d’octubre
Dimarts 23 d’octubre
Dimecres 24 d’octubre
Dimecres 24 d’octubre
Dimecres 24 d’octubre
Dijous 25 d’octubre
Dijous 25 d’octubre

Dijous 25 d’octubre
Del 26 d’octubre 
al 11 de novembre 
Divendres 26 d’octubre

Dissabte 27 d’octubre
Dissabte 27 d’octubre

proposta                                                          Data  



Biblioteca Ateneu Les Bases

Biblioteca del Casino de Manresa

Sala d’actes de la Biblioteca del Casino de Manresa
Llibreria Papasseit

Sala d’actes del Centre Cultural el Casino

Llibreria Papasseit
Sala Petita del Teatre Kursaal de Manresa

Plana de l’Om
Barlins Teatreria
Refugi antiaeri del Grup Escolar Renaixença
Forn de pa Codina
Plaça Serarols
Auditori Plana de l’Om
Sala d’actes de la Biblioteca del Casino de Manresa
Sala Petita del Teatre Kursaal
Biblioteca Ateneu Les Bases
Sala d’Actes del Centre Cultural el Casino
Biblioteca Ateneu Les Bases
Sala Gòtica de la Basílica de la Seu

Espai Òmnium Manresa
Centre Cultural el Casino – Espai 7

Sala Petita del teatre Kursaal

Plana de l’Om
Barlins Teatreria

De dll. a div. de 15.30 h a 20.30 h. Dt. i dj. de 10.30 h a 
13.30 h. Dss. de 10 a 14h
Dll. de 16 a 20.30 h. De dt. a dv. de 10 a 20.30 h
Dss. d’11 a 19 h
19 h
19 h

20 h

19 h
21 h

12 h
13.30 h
20 h
22 h
12.30 h
18.30 h
19 h
12 h
19 h
20 h
19 h
20 h

21 h
De dimarts a diumenge de 18 a 21 h

20 h

12 h
13.30 h

Horari                             lloC



Cen mil estorniÑos
Bon Dia, matÍ
CerCatasques poètiC
paisatGes intervinGuts
CÀntara
per als mÉs petits
el CalaiX De l’artista
una ratolina, una nena 
el CalaiX De l’artista
i a mÉs a mÉs
Hola feDeriCo
la poesia Com a veHiCle D’inteGraCió De viDa
presentaCióD Del lliBre “el jurament” 
la metamorfosi De franZ KafKa
presentaCió De lliBre «visual i Dits i nas i orelles i 
Gust De Cireres»

Dissabte 27 d’octubre
Dissabte 27 d’octubre
Dissabte 27 d’octubre
Diumenge 28 d’octubre
Diumenge 28 d’octubre

Divendres 19 d’octubre
Dijous 25 d’octubre
Dissabte 27 d’octubre

Dijous 11 d’octubre
Dimarts 16 d’octubre
Dimarts 16 d’octubre
Dilluns 22 d’octubre
Dimarts 30 d’octubre

proposta                                                          Data  
 



19 h
21 h
23 h
12.30 h
18 h

18 h
18 h
11 h

20 h
18 h
20 h
19.30 h
19 h

Espai Plana de l’Om
Sala Els Carlins
Inici: Espai Rubiralta
CACiS – Forn de la Calç a Calders
Sala Gòtica de la Basílica de la Seu

Biblioteca Ateneu Les Bases
Biblioteca del Casino de Manresa
Biblioteca del Casino de Manresa

Sala Petita del Teatre Kursaal
Sala d’actes del Centre Cultural el Casino
Llibreria Parcir
Llibreria Parcir
Espai Òmnium Manresa

Horari                             lloC



ORGANITZA:

Associació d’Escriptors en Llengüa Catalana · Barlins Teatreria · Biblioteca Ateneu Les Bases · 
Bibilioteca del Casino de Manresa ·Centre Cultural el Casino · Casal Cultural Recreatiu · Centre de 
Normalització Lingüística Montserrat · Cine Club Manresa · Demarcació de la Catalunya Central 
del Col·legi de Periodistes de Catalunya · Forn de la Calç (CACiS) · Foto Art Manresa · Llibreria 
Papasseit · Llibreria Parcir · Museu Comarcal del Bages · Ommnium Bages-Moianès · PEN Català 
Teatre Kursaal de Manresa

COL·LABOREN:

Cercle Artístic de Manresa · El Galliner · Espai Rubiralta · Istituto Etxepare · Forn i Bolleria Codina
Gremi de Flequers de la Província de Barcelona · Grup Escolar Renaixença · La Gramola · La 
Vermuteria · MEES · Regió7 · Sònica · Canal Taronja
 

ORGANITZA I COORDINA:

AMB EL SUPORT DE:

CELEBRA L’ANY:


