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TARDOR DE CELEBRACIONS I COMIATS

Per primera vegada, la Tardor 
Literària arriba aixoplugada 
per la Casa de les Lletres, 
el nou servei creat per 
l’ajuntament de Tarragona 
i inaugurat el passat mes 
d’abril, que té com a missió 
principal l’impuls, la 
coordinació i l’acolliment 
de les iniciatives que giren 
al voltant de la creació 
literària i la lectura. El 
present programa recull les 
activitats que han organitzat 
entitats i institucions al 
voltant de la literatura 
per a aquest període. Una 
vuitantena d’activitats, en 
què participen 37 organismes 
són una mostra de la vitalitat 
ciutadana en aquest àmbit. 
La Casa de les Lletres s’ha 
centrat en tres temes. En 
primer lloc, assumir una 
nova convocatòria dels 
Premis Literaris Ciutat de 
Tarragona i donar un gir 
important al Pin i Soler 
de novel·la en la seva 25ª 
convocatòria. En segon lloc, 
rescatar de l’oblit un element 
patrimonial de primer 
ordre: l’edició a Tarragona, 
l’any 1614, de l’anomenat 
Quixot apòcrif. El tercer 
tema és una aportació al 
voltant del Tricentenari: una 
obra de teatre, Lucrècia, de 

Joan Ramis, i dues lectures 
dramatitzades, Sartine, “rei” 
de París, de Carles Marquès, 
i Safira, de Magí Sunyer. 
Amb aquestes darrreres, a 
més, iniciem una línia de 
lectures dramatitzades per 
ajudar a la visualització de 
textos de literatura dramàtica 
actual. Junt a tot això, donem 
compte de la gran quantitat 
d’activitats que tenen lloc a 
la Biblioteca Pública, d’una 
manera especial les que se 
centren en l’Any Candel i 
l’Any Vinyoli, la consolidació 
del cicle Hipermetropoesia 
o de la Ruta Pin i Soler, 
organitzada per l’APELLC, i 
l’àmplia oferta formativa de 
l’Escola de Lletres, que ara 
arriba fins al Centre cívic de 
St. Pere i St. Pau.
No podem acabar aquestes 
línies sense esmentar 
el seguit de persones 
vinculades al món literari 
tarragoní que ens han 
deixat en els últims mesos: 
Amadeu-J. Soberanas, Mercè 
Anglès, Jaume Vallcorba-
Plana, Montserrat Abelló 
i Teresa Virgili. Valguin 
aquestes paraules per retre’ls 
el nostre testimoniatge.
 
Begoña Floria esBerri

Tinenta d’Alcalde de Cultura

PreseNtAcIÓ
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PREMIS QUE 
FAN ANYS

L’any 1984, és a dir, en fa 30, 
en un context de recuperació 
cultural del país, Òmnium 
Cultural del Tarragonès 
organitzava per primer cop 
els Premis Literaris Ciutat de 
Tarragona, com a contri-
bució a la normalització 
de la literatura en la nostra 
llengua i per situar Tarra-
gona en el mapa cultural 
del país. Per visualitzar més 
clarament aquesta voluntat, 
es donava el nom de cada 
premi a un seguit d’escrip-
tors tarragonins, la qual cosa 
havia de contribuir, també, a 
normalitzar el coneixement 
de l’obra d’aquests autors. 
Trenta anys després el cartell 
de premis continua i, entre 
ells, persisteix el que duu el 
nom de Josep Pin i Soler, 
que enguany es convoca 
per vinticinquena ocasió. 
Aquesta circumstància ha 
propiciat una reflexió per 
part de l’organització, que 
ha conduït a alguns canvis 
en el funcionament del 
premi i, com a element més 
visible, comptarà amb una 
exposició dedicada a fer 
balanç de les 24 convocatò-
ries anteriors. En altres llocs 
d’aquest programa es dóna 

notícia d’aquesta exposició i 
de la nova convocatòria dels 
Premis Literaris Ciutat de 
Tarragona. Coincidint amb 
aquestes dates, es presentarà 
el volum corresponent a la 
darrera edició del Premi 
Tinet (dia 28 d’octubre). I, 
també, arriba a les llibreries 
l’obra guanyadora del Premi 
Vidal Alcover 2010, El sopar 
de cendra, de Giordano 
Bruno, en traducció d’Anna 
Casassas. 

eL temA
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Que l’any 1614, és a dir, ara 
fa quatre segles, a Tarrago-
na s’edités un llibre titulat 
Segundo Tomo del Ingenioso 
Hidalgo Don Quixote de 
la Mancha, signat per un 
desconegut Alonso Fernán-
dez de Avellaneda, és un 
fet encara no prou valorat 
pels tarragonins. Sense 
haver llegit l’obra, molts la 
consideren com aquell intent 
fracassat d’aprofitar-se de la 
fama assolida per l’obra de 
Cervantes. Tarragona no ha 
estat gaire defensora de l’obra 
apòcrifa i, durant el segle 
XIX, els estaments culturals 

de la ciutat van organitzar 
actes de desgreuge a favor del 
Quixot original. Enguany es 
compleixen 400 anys d’aque-

lla efemèride i l’ajuntament 
pensa que hi ha almenys 
dos motius per recordar-ho. 
D’una banda, perquè a través 
d’aquest esdeveniment podem 
conèixer la importància que 
la impremta tenia llavors a la 
ciutat. D’altra banda, perquè 
el Quixot apòcrif cada dia 
compta amb més defensors, 
que demostren la influència 
que va tenir en la segona 
part del Quixot cervantí. 
Per recordar tot això, i per 
reflexionar-hi, la Casa de les 
Lletres ha produït una expo-
sició divulgativa (que podrà 
visitar-se a l’Antic Ajuntament 
entre 27 de novembre i 21 
de desembre) i que després 
estarà disponible per visitar 
altres espais de la ciutat. 
D’altra banda, s’ha organitzat 
un cicle de tres conferències 
que servirà per acostar-nos al 
tema des de tres punts de vis-
ta: el context (a càrrec del Dr. 
Salvador-J. Rovira, professor 
d’història de la URV, el 19 de 
novembre), la importància 
literària (a càrrec del Dr. Luis 
Gómez Canseco, professor 
de la Universidad de Huelva 
i màxim especialista en el 
tema, el dia 26 de novembre) 
i l’interès bibliogràfic (a càrec 
d’Eloi Hernández, membre 
de la Reial Societat Arqueo-
lògica Tarraconense, el 3 de 
desembre). 

QUATRE SEGLES 
QUIXOTESCOS

eL temA
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octubre 
Dimecres 15 D’octubre
A les 19 h. a la Biblioteca 
Pública de Tarragona (c/ 
Fortuny, 30)
Compartim la lectura: Reu-
nió de comentari d’Els altres 
catalans, de Francesc Candel. 
Any Candel. Dins del cicle 
dels Clubs de lectura. 

Organitza: Biblioteca Pública de 
Tarragona.

Dijous 16 D’octubre 
A les 17.30 h. a la Sala Infantil 
de la Biblioteca Pública de 
Tarragona (c/ Fortuny, 30)
L’hora del conte: En Pere el 
vermell es fa a la mar. Com 
manar una barca al Serrallo. 
A càrrec d’Imma Pujol, la 
seva autora. Primer conte 

de la col·lecció Petit Museu. 
Projecte “El Serrallo, un lloc 
de conte”. Dins el Cicle El 
mar bressol de contes. Contes 
des del bressol. 
Activitat gratuïta adreçada a 
nens a partir de 5 anys.
Organitzen: Museu del Port de 
Tarragona i Biblioteca Pública.

Dimarts 21 D’octubre
A les 19 h. a la Biblioteca 
Pública de Tarragona (c/ 
Fortuny, 30)
Compartim la lectura: 
Comentari de l’obra Liceistes 
i cruzados, de Serafí Pitarra. 
Dins el Cicle Llegir el Teatre.
Organitzen: Biblioteca Pública i 
TeclaSmit Teatre. 

Dimecres 22 D’octubre
A les 19.30 h. a la Casa de les 
Lletres (Antic Ajuntament, c/ 
Major 39)
Inauguració exposició: 25 
PiniSolers. Exposició amb 
motiu de la 25a convocatò-
ria del Premi Pin i Soler de 
novel·la, en què es mostra 
la trajectòria de premi de 
narrativa tarragoní des del 
seus inicis fins als nostres 
dies. Més informació a la 
pàg. 26.
L’exposició romandrà oberta 
des d’aquest dia fins al 20 de 
novembre. Consulteu horaris 
al final del programa.
Organitza: Casa de les Lletres.

AGeNdA d’Actes
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Dijous 23 D’octubre
A les 17.30 h. a la Biblioteca 
Pública de Tarragona  
(c/ Fortuny, 30)
Laboratori de Lletres i 
Imatges: Visc en un país 
de mil colors! A càrrec de 
Montse Recasens (Biblioteca 
de Torreforta) i Imma Pujol. 
Any Candel.
Per a famílies amb infants a 
partir de 5 anys. Inscripci-
ons a la Sala infantil. Places 
limitades.
Organitza: Ple pel Català al 
Camp de Tarragona.
Col·labora: Biblioteca Pública de 
Tarragona.

A les 19.30 h. a SSTT de Cultura 
de la Generalitat (c/ Major, 14)
Projecció de cinema: La 
caça a l’espèra i Frédéric 
Mistral. Mòstra de Cinèma 
Occitan 2014. 
Conferència. “Mistral, els 
felibres i la Renaixença”, a 
càrrec de Magí Sunyer, pro-
fessor de Filologia Catalana 
de la URV.
Organitzen: Biblioteca Pública, 
Direcció General de Política 
Lingüística, Consorci per a la 
Normalització Lingüística, Escola 
Oficial d’Idiomes i Ple pel Català 
al Camp de Tarragona.

DivenDres 24 D’octubre
A les 19 h. a la Biblioteca 
Pública de Tarragona 

(c/ Fortuny, 30)
Conferència: “La providèn-
cia es diu Paco Candel” a 
càrrec de Genís Sinca (autor 
de Petita història de Paco 
Candel). Any Candel. 
Organitza: Ple pel Català al 
Camp de Tarragona.
Col·labora: Biblioteca Pública de 
Tarragona.

A les 21.30 h. al Teatre 
Tarragona (Rambla Nova,11)
Teatre: El Zoo de vidre de 
Tennessee Willliams. Direc-
ció: Josep Maria Pou. Amb 
Míriam Iscla, Dafnis Balduz, 
Meritxell Calvo i Peter Vives. 
Direcció: Josep Maria Pou. 
Primer gran èxit teatral de 
Tennessee Williams, adaptat 
al cinema en diferents 
ocasions, porta a escena 
el personatge de la mare 
controladora i tanmateix 
tendra, que busca desespe-
radament un futur millor 
per als seus fills.

Organitza: Teatres de Tarragona.

AGeNdA d’Actes
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Diumenge 26 D’octubre
A les 12.30 h. Museu del Port 
de Tarragona (Passeig de 
l’Escullera s/n)
Ballmanetes. Tot allò que la 
mar amaga. A càrrec de Felip 
Kervarec. Dins el cicle El 
mar bressol de contes. Contes 
des del bressol.
edat fins a 3 anys. Places 
limitades. Inscripcions a la sala 
Infantil de la biblioteca Pública 
i museu del Port de tarragona.
Organitzen: Museu del Port de 
Tarragona i Biblioteca Pública de 
Tarragona.

Dilluns 27 D’octubre
A les 19 h, al Centre de 
Normalització Lingüística de 
Tarragona (pl. Imperial Tàrraco, 
1, 2n)
Inauguració del curs esco-
lar 2014-2015. Presentació 
del llibre Ajudeu-me! El crit 
d’una llengua que vol seguir 
viva, d’Eliana Oliveira de 
Freitas, a càrrec de l’autora i 
de Jordi Solé i Camardons.
Organitza: Centre de 
Normalització Lingüística de 
Tarragona

entre el 27 D’octubre 
i el 19 De Desembre
Visita-Taller: Et juro que és 
veritat (visita-taller) té com 
a objectiu apropar als joves 
al món de rumors i llegendes 
urbanes treballant l’oralitat i 

la creativitat i les seves fonts.
Dia a convenir amb el centre 
educatiu. Activitat gratuïta. 
De 12 a 17 anys (grups aula)
Organitza: Conselleria de 
Joventut de l’Ajuntament de 
Tarragona.
Col·labora: Biblioteca Pública de 
Tarragona 
Inscripcions a la biblioteca 
Pública de tarragona o per: bp-
tarragona.cultura@gencat.cat

Dimarts 28 D’octubre
A les 19 h. a la Sala d’Actes del 
Museu Nacional Arqueològic de 
Tarragona (plaça del Rei, 5).
Presentació de llibre: El Si-
naí. Viatge per l’Aràbia pètria 
cercant les petjades d’Israel, 
de Bonaventura Ubach, a 
càrrec de Martí Gironell, 
autor de la novel·la L’arque-
òleg, basada en la figura del 
Pare Ubach. Club de lectura 
en el marc de l’exposició 
“Mr. Ardan, gran viatger del 
segle XIX”, SCAN 2014. Cicle 
dins del programa “Llegim 
el patrimoni. Literatura i 
història”.
Organitza: Museu Nacional 
Arqueològic de Tarragona.
Col·laboren: Biblioteca Pública 
de Tarragona i el Taller de 
Lectura de l’ONCE.

Dimarts 28 D’octubre
A les 19 h. Llibreria de la 
Rambla (Rambla Nova, 99).

AGeNdA d’Actes

8



Presentació de llibre: 
Cosins llunyans i altres 
contes.17è Premi de narrati-
va curta per Internet Tinet. 
A càrrec d’Albert Ventura, 
filòleg i escriptor. 
Aquest llibre recull el conte 
premiat en el darrer Premi 
Tinet, escrit per Pau Be-
renguer, i una selecció dels 
millors relats que s’hi van 
presentar.

Organitza: Casa de les Lletres 
Col·laboren: Diputació de 
Tarragona, Òmnium Cultural 
del Tarragonès, Centre de 
Normalització Lingüística de 
Tarragona i Cossetània edicions.

Dimecres 29 D’octubre
A les 19 h. a la Biblioteca 
Pública de Tarragona ( c/
Fortuny, 30)
Conferència: Commemora-
ció del centenari del naixe-
ment i del trentè aniversari 

de la mort del poeta Joan 
Vinyoli a càrrec de Jordi 
Llavina, comissari de l’Any 
Vinyoli.
Organitzen: Biblioteca Pública de 
Tarragona, Direcció General de 
Política Lingüística, Consorci per 
a la Normalització Lingüística, 
Escola Oficial d’Idiomes i Ple pel 
Català al Camp de Tarragona.

DivenDres 31 D’octubre
Entre 18.30 i les 20.30 h. a 
l’Espai Jove Kesse (c/ Sant 
Antoni Maria Claret, 12-14)
Zombies: Dels orígens a la 
invasió. Imagineu-vos que un 
matí us lleveu i la ciutat de 
Tarragona ha estat infestada 
d’ aquests no-morts amb 
fam de cervells creatius... 
Us convidem a esbudellar el 
mite dels caminants al llarg 
d’aquesta sessió i descobrir 
quina relació poden tenir 
unes illes caribenyes amb 
“TheWalkingDead”.
Organitzen: Escola de Lletres 
de Tarragona i Conselleria de 
Joventut de l’Ajuntament de 
Tarragona.
Activitat gratuïta. Adreçada a 
joves de més de 14 anys. 

novembre
Dissabte 1 De novembre
A les 20.30 al Teatre El 
Magatzem (Fortuny, 23).

AGeNdA d’Actes
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Teatre: Sobre els danys del ta-
bac i les ostres, d’A. Txèkhov. 
Versió i direcció: F. Cerro, 
amb X. Graset i Forasté.
Una “conferència rigorosa” 
a la qual recomanem que 
assisteixin tots aquells que 
vulguin deixar de fumar... i 
també els que no ho vulguin.

Organiza: Teatre El Magatzem 
- COT.

Dimarts 4 De novembre
A les 19 h. a la Sala d’Actes del 
Museu Nacional Arqueològic de 
Tarragona (plaça del Rei, 5).
Conferència: Viatges i 
viatgers al segle XIX, a càrrec 
del periodista Jacinto 
Anton.
Organitza: Museu Nacional 
Arqueològic de Tarragona.

Dimecres 5 De novembre 
A les 19 h. a la Biblioteca Pública 
de Tarragona (Fortuny, 30)
Compartim la lectura: Co-
mentari de l’obra del poeta 
Joan Vinyoli a càrrec de 
Jordi Llavina, comissari de 
l’Any Vinyoli.

Organitzen: Biblioteca Pública de 
Tarragona, Direcció General de 
Política Lingüística, Consorci per 
a la Normalització Lingüística, 
Escola Oficial d’Idiomes i Ple pel 
Català al Camp de Tarragona.

A les 21 h. al Teatre El 
Magatzem (c/ Reding, 14)
Teatre: Lectura dramatitza-
da de Sartine, “rei” de París, 
de Carles Marquès. Direcció: 
Marc Chornet. Interpretació: 
Ricard Ferré. Dins dels actes 
del Tricentenari. 
Antoine de Sartine, un dels 
personatges més inquietants 
i poderosos de la França del 
XVIII, va néixer a Barcelona 
el 1729, fill de l’intendent 
general nomenat per Felip V, 
i va morir a Tarragona el 7 
de setembre de 1801. Aques-
ta darrera circumstància és 
l’excusa perquè l’escriptor i 
periodista Carles Marquès 

AGeNdA d’Actes
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construeixi aquest monòleg, 
que ens atansa al personatge, 
la seva època i la música que 
el va acompanyar.
entrada lliure i gratuïta.
Organitzen: Casa de les Lletres i 
Escola de Lletres

Dijous 6 De novembre
A les 20 h. Cafè Metropol Espai 
Cultural (Rambla Nova, 46).
Recital poètic: Laia López 
Manrique. Dins el cicle 
Hipermetropoesia.

Organitzen: Cafè Metropol Espai 
Cultural i Hipermetropoesia.

Dijous 6 i DivenDres 7 De 
novembre
A les 20.30 h a l’espai TeclaSmit 
(xamfrà c/ Smith amb c. Nou de 
Sta Tecla, baixos (entrada per 
Nou de Sta Tecla)
Teatre: El bon ciutadà, de 
Manuel de Pedrolo. Tres 
breus de l’autor: Transgressió 
ritual, La vida oficial i El bon 
ciutadà. A càrrec d’Àngels 
Sabaté, Antoni Salvat, Pau 
Gavaldà i Josep Maria Piñol. 
Adaptació i direcció, Sergi 

Xirinacs. Dins dels actes de 
l’Any Pedrolo (2015).
Organitza: TeclaSmit Teatre.

DivenDres 7 De novembre
A les 19 h. a la Sala d’Actes del 
Patronat de Turisme (c/ Major 37)
Presentació del documen-
tal: Habitar oralmente el 
mundo: José Luis Giménez-
Frontín. Hi participaran els 
autors: Jorge Acebo Canedo i 
Juan Carlos Elijas.
Organitza: Tertúlia de Poesia 
Mediona 15.
Col·laboren: Casa de les Lletres 
i Patronat de Turisme de 
Tarragona.

A les 21 h. al Teatre Tarragona 
(Rambla Nova, 11)
Teatre: La partida, de Patrick 
Marber. Direcció: Julio Man-
rique. Amb Ramon Madaula, 
Joan Carreras, Marc Rodrí-

AGeNdA d’Actes
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guez, Andrew Tarbet, Oriol 
Vila, Andreu Benito.
Una partida de pòquer ser-
veix d’excusa a un dels grans 
noms de la dramatúrgia 
britànica per posar en escena 
un joc de cartes i testoste-
rona, una comèdia d’homes 
que parla, entre d’altres 
coses, de pares i de fills.
Organitza: Teatres de Tarragona

DivenDres 7, Dissabte 8 i 
Diumenge 9 De novembre
A les 21.00 h. (diumenge a les 
19.00 h), a la Sala Trono (c/ 
Misser Sitges, 10)
Teatre: El desvetllament 
d’una papallona nocturna. 
Fragments de Virgínia 
Wolf. Text i direcció: 
Eles Alavedra, amb Anna 
Sabaté. 
L’obra recrea fragments de 
l’obra literària de Virginia 
Woolf en què l’esforç per 
mantenir-se honesta en 
l’ofici d’escriptora la duu a 
qüestionar-se la responsa-
bilitat que s’ha d’assumir 
respecte a qüestions socials, 
des de reclamar un accés 
democràtic a l’ensenyament 
fins a una convivència més 
poètica. Expressat en un to 
que oscil·la entre una intimi-
tat susceptible al predomini 
de la violència de l’entorn 
i un humor que ens fa de 
mirall amb elegant ironia. La 

crítica ha dit. “l’actriu Anna 
Sabaté –magnífica actriu, 
per cert– aconsegueix amb 
la seva naturalitat i el seu 
magnetisme que ens oblidem 
en moltes ocasions de les 
paraules escrites per Virginia 
Woolf.”.

durada 80 min.
Organitza: Sala Trono.

Dissabte 8 De novembre
A les 11 h, al Portal del Roser 
(hora i lloc d’inici)
Ruta Pin i Soler: Trans-
corre per 7 indrets de la 
ciutat de Tarragona descrits 
en la trilogia novel·lística 
de l’autor que retrata la 
Tarragona del segle XIX. 
Durant els trasllats entre els 
indrets, es fan explicacions 
sobre els elements o espais 
urbans pels quals transcorre 
la ruta, relacionant-los amb 
la figura de Pin i Soler. En 

AGeNdA d’Actes
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acabar el recorregut, Raffa 
Gelati oferirà als assistents 
una degustació del gelat Pin 
i Soler. Més informació a la 
pàg. 36.
durada: 1 h 30 min. (aprox) 
Preu: 8 €/persona 
reserves: Per telèfon 977229930 
o via internet www.imaginau-
tes.cat
Organitza: Associació de 
Professionals i Estudiosos en 
Llengua i Literatura Catalanes i 
Imaginautes

Dimarts 11 De novembre
A les 19 h. Sala d’Actes 
de CaixaForum Tarragona 
(Cristòfor Colom, 2).
Conferència: Tristany i 
Isolda, l’amor prohibit. Dins 
el cicle Clàssics Moderns III. 
A càrrec de Laura Borràs, 
directora de la Institució de 
les Lletres Catalanes. 
Preu entrada, 4€. 50 % de des-
compte a clients de “la caixa”. 
Places limitades.
Organitza: CaixaForum 
Tarragona

A les 19 h. a la Sala d’Actes del 
Museu Nacional Arqueològic de 
Tarragona (pl. del Rei, 5).
Conferència: Viatjar al 
segle XXI, a càrrec de Xavier 
Moret, periodista i escriptor 
especialitzat en viatges.
Organitza: Museu Nacional 
Arqueològic de Tarragona.

Dimarts 11 i DivenDres 12 
De novembre
A les 20.30 h. a l’Espai TeclaSmit 
(xamfrà c. Smith amb c. Nou de 
Sta Tecla, baixos, entrada per 
Nou de Sta Tecla
Teatre: Mongetes fregides, 
de Sergi Xirinacs. Pòquer 
truculent: Mongetes fregides, 
Rates, Grues, Garrafa. A 
càrrec de Mònica Ors, Josep 
Maria Piñol, Montse Sans i 
Isabel Bitria. Sota la direcció 
de Sergi Xirinacs.
Organitza: TeclaSmit Teatre.
Més informació: http://teclasmit.
wordpress.com

Dimecres 12 De novembre
A les 12 h. Sala multiusos 
Institut Pons d’Icart  
(c/ Assalt, 4)
Lectura poètica: a càrrec 
del poeta Francesc Parce-
risas. Acte obert a tota la 
ciutat.

Organitza: Institut Pons d’Icart.

A les 19 h. a la Biblioteca Pública 
de Tarragona (Fortuny, 30)
Compartim la lectura: 
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Comentari de l’obra del 
poeta Joan Vinyoli a càrrec 
de Jordi Llavina, comissari 
de l’Any Vinyoli.

Organitzen: Biblioteca Pública de 
Tarragona, Direcció General de 
Política Lingüística, Consorci per a 
la Normalització Lingüística, Escola 
Oficial d’Idiomes i Ple pel Català al 
Camp de Tarragona.

Dijous 13 De novembre
A les 17.30 h. Sala Infantil de la 
Biblioteca Pública de Tarragona 
(c/ Fortuny, 30)
L’hora del conte: En Ra-
mon, el Ranxero, de pescador 
a cuiner. La cuina de barca 
del Serrallo. A càrrec d’Imma 
Pujol, la seva autora. Segon 
conte de la col·lecció Petit 
Museu. Projecte “El Serrallo, 
un lloc de conte”. Dins del 
cicle El mar bressol de contes. 
Contes des del bressol. 
Organitzen: Museu del Port de 
Tarragona i Biblioteca Pública.
Activitat adreçada a nens a 
partir de 5 anys.

A les 20 h. Cafè Metropol Espai 
Cultural (Rambla Nova, 46)
Recital poètic: Joan Duran. 
Presentació del llibre “Ma-
tèria fosca”, XXIX Premi 
Bernat Vidal i Tomàs. Dins el 
cicle Hipermetropoesia.

Organitzen: Cafè Metropol Espai 
Cultural i Hipermetropoesia.

DivenDres 14 De 
novembre
A les 20 h. Necròpolis 
Paleocristiana (Avinguda 
Ramón y Cajal, 84)
Re-viure. Enigma a la Ne-
cròpolis. Enigama nocturn: 
La necròpolis paleocristiana 
de Tarragona és una gran 
zona d’enterrament d’època 
romana. Quina història 
s’amaga darrere d’algunes 
de les restes funeràries que 
s’hi van recuperar? Creences, 
rituals, cerimònies i costums 
per descobrir el món dels 
morts al temps dels vius.
Activitat gratuïta adreçada a 
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joves de més de 14 anys.
Organitza: Conselleria de Joventut 
de l’Ajuntament de Tarragona.
Col·labora: Museu Nacional 
Arqueològic.

Dissabte 15 De novembre 
A les 20:30 h. al Teatre El 
Magatzem (Reding, 14)
Teatre: Lucrècia, de Joan 
Ramis. Direcció i dramatúr-
gia: Sergi Marí. Repartiment: 
Queralt Albinyana, Enka 
Alonso, Rodo Gener, Xavier 
Núñez, Josep Mercadal, 
Àlvar Triay. Una producció 
de LA TRUP i de SergiMa-
riDrama. Dins els actes del 
Tricentenari. 
La tragèdia Lucrècia o 
Roma libre (1769) és la més 
reconeguda de les tres obres 
dramàtiques de l’il·lustrat me-
norquí Joan Ramis i Ramis 
(Maó, 1746-1819) i la més sig-
nificativa del teatre neoclàssic 
en català. Amb ella connec-
tem amb un període en què 
Menorca era l’únic lloc on el 
català vivia una situació de 
normalitat social, en el marc 
de la dominació britànica de 
l’illa, com a conseqüència del 
Tractat d’Utrecht. Un gran 
èxit de crítica i una ocasió 
única de veure un gran clàs-
sic català.
Premi BÒTIL 2011 (Balears 
Ofereix Teatre i Literatura), 
Premi ATAPIB 2012 (Asso-

ciació de Teatres i Auditoris 
Públics de les Illes Balears) 
a millor espectacle i millor 
actor, Josep Mercadal, i men-
ció de la Xarxa Alcover com 
a espectacle seleccionat per a 
la temporada 2013-14.
entrada: 8 €

Dimarts 18 De novembre
A les 19 h. Sala d’Actes 
de CaixaForum Tarragona 
(Cristòfor Colom, 2).
Conferència: Don Joan: 
el mite de la seducció o un 
seductor particular. Dins el 
cicle Clàssics Moderns III. 
A càrrec de Laura Borràs, 
directora de la Institució de 
les Lletres Catalanes. 
Organitza: CaixaForum Tarragona.
Preu de l’entrada, 4€. 50 % 
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de descompte a clients de la 
“caixa”. Places limitades.

A les 19 h. a la Sala d’Actes del 
Museu Nacional Arqueològic de 
Tarragona (pl. del Rei, 5).
Conferència: Mr. Ardan, 
gran viatger del segle XIX: 
pistes, referències, homenat-
ges, a càrrec de Xavier Mulet, 
fotògraf.
Organitza: Museu Nacional 
Arqueològic de Tarragona

Dimecres 19 De novembre
A les 19 h. a la Biblioteca Pública 
de Tarragona (Fortuny, 30)
Compartim la lectura: Co-
mentari de l’obra del poeta 
Joan Vinyoli a càrrec de 
Jordi Llavina, comissari de 
l’Any Vinyoli.
Organitzen: Biblioteca Pública de 
Tarragona, Direcció General de 
Política Lingüística, Consorci per a 
la Normalització Lingüística, Escola 
Oficial d’Idiomes i Ple pel Català al 
Camp de Tarragona.

A les 19 h. a la Sala d’Actes de 
l’Ajuntament de Tarragona (pl. 
de la Font,1)
Conferència: 400 anys del 
Quixot apòcrif: el context, a 
càrrec de Salvador-J. Rovira. 
Dins dels actes commemo-
ratius del 400 aniversari 
de l’edició a Tarragona del 
Quixot apòcrif. 
Organitza: Casa de les Lletres.

Dijous 20 De novembre
A les 20 h. Cafè Metropol Espai 
Cultural (Rambla Nova, 46).
Recital poètic:actuació del 
grup Sirventès. Dins el cicle 
Hipermetropoesia.

Organitzen: Cafè Metropol Espai 
Cultural i Hipermetropoesia.

DivenDres 21 De 
novembre 
A les 18.30 h. a la Biblioteca 
Pública de Tarragona. 
(Fortuny, 30) 
Laboratori / Taller de 
creació literària: En letàr-
gia. Històries que esperen.
Un amic d’un amic diu que 
a la Torre de la Biblioteca 
s’hi amaguen històries que 
sovint s’escapen als sentits. 
Et necessitem per a reviure-
les. T’hi atreveixes? Dins del 
cicle Llegendes Urbanes. 
Organitzen: Escola de Lletres de 
Tarragona i Biblioteca Pública.
Col·labora: Conselleria de 
Joventut de l’Ajuntament de 
Tarragona.
Activitat gratuïta adreçada a 
joves de 12 a 17 anys. Places 
limitades.
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A les 18 h. al Cafè La Cantona-
da (Fortuny, 23)
Presentació de llibre: 
La plaquette Sonetos a 
Simeonova, de Juan Carlos 
Elijas, amb Luisa Navarrete 
(editorial Alacena Roja), 
Manuel Fuentes i Francesc 
Garrido, que farà una lectura 
dels poemes. 

Organitza: Tertúlia de Poesia 
Mediona 15.
Col·labora: Cafè La Cantonada.

DivenDres 21, Dissabte 
22 i Diumenge 23 De 
novembre
A les 21 h. (diumenge, a les 
19.00 h), a la Sala Trono (c/ 
Misser Sitges, 10)

Teatre: Infecte, d’Alberto Ra-
mos. Direcció: Ivan Beltran. 
Amb Rafa Delacroix, Rocío 
Arbona, Georgina Latre, 
Dani Ledesma, Clara Moliné 
Xirgu i Cristina Serrano. 
Hi ha moltes classes de virus. 
Alguns estan formats per 
proteïnes i àcids nucleics. 
D’altres, per codis informà-
tics. També n’hi ha de més 
complexos: s’anomenen 
persones. Persones com el 
Víctor, que ha envaït el pis 
del Martí, s’ha apoderat del 
seu ordinador i ha seduït la 
Sandra, la seva ex. Ja només 
falta que el Víctor contregui 
un virus informàtic perquè 
la infecció sigui absoluta i 
devastadora.
durada: 70 min. comèdia dra-
màtica. català.
Organitza: Sala Trono.

Dissabte 22 De novembre
A les 18 h. i fins a les 21 h. 
amb passis de 30 m. 
aproximadament, al Circ Romà 
(Rambla Vella, s/n)
6è Passatge de Terror Lite-
rari: Els intrigants relats de 
la novel·lista de suspens Joyce 
Carol Oates. Rere una mirada 
de complicitat es pot amagar 
la més alta traïció, la carícia 
més suau pot tenir espines,  
un somriure pot ser un crit de 
pànic.  Elements gòtics,  for-
ces  inconscients i  violència 
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surten de la seva fidel màqui-
na d’escriure on la traïció, la 
por i el dolor comparteixen 
pàgines amb l’amor, la passió 
i la pulsió sexual, sota una 
mirada feminista. T’atreveixes 
a endinsar-te a les parts més 
fosques de la ment humana 
de la mà de la reconeguda 
“Dark Lady”?  

entrada gratuïta amb afora-
ment limitat. Acte no recoma-
nat a menors de 16 anys.
Organitza: Cia Arts escèniques 
BOIKOTeatre.
Col·labora: Casa de les Lletres i 
Museu d’Història de Tarragona.

Dissabte 22 i Diumenge 23 
De novembre
A les 18 h (dissabte) i a les 12 h 
i les 18 h (diumenge), al Teatre 
Tarragona (Rambla Nova, 11)
Cantata Escenificada: 
Amics de pedra, Cantata 
infantil sobre la Tarragona 
romana. Llibretista: Adrià 
Targa; Composició i lletrista: 
Joan Vives. Direcció Musical: 

Josep Prats. Direcció escèni-
ca: Marc Chornet. Excepci-
onal i espectacular proposta 
de teatre musical infantil, 
amb la participació de més 
de 900 infants. Un text del 
jove poeta tarragoní Adrià 
Targa, que s’inspira en els 
elements constituents del pa-
trimoni romà tarragoní, amb 
música de Joan Vives, que 
ha musicat espectacles, entre 
altres, de Dagoll Dagom o 
La Cubana. Amb motiu del 
Congrés Internacional d’Ar-
queologia Clàssica.

Organitzen: Associació Cor Ciutat 
de Tarragona i Ajuntament de 
Tarragona.
Col·labora: Museu Nacional 
Arqueològic.
Patrocina: Fundació Mútua 
Catalana.
durada: 1 h.

Diumenge 23 De novembre
A les 12 h. al Museu del Port 
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(passeig de l’Escullera s/n)
L’hora del conte: Dolors, 
remendadora de xarxes: el tre-
ball de les dones vora mar. A 
càrrec d’Imma Pujol, la seva 
autora. Dins del cicle El mar 
bressol de contes. Contes des 
del bressol. 
Organitzen: Museu del Port de 
Tarragona i Biblioteca Pública de 
Tarragona.
Activitat adreçada a nens a 
partir de 5 anys.

Dilluns 24 De novembre
A les 19 h a la Biblioteca Pública 
de Tarragona (Fortuny, 30)
Xerrada: Un amic m’ha 
explicat que...L’apassionant 
món dels rumors, a càrrec 
d’Emili Samper. A tots ens 
han arribat històries, sovint 
inquietants, que començaven 
per «Un amic m’ha explicat 
que...» o que acabaven «Això 
li va passar a l’amic d’un 
conegut meu». Tarragona 
és també escenari d’aquests 
rumors que expliquen, per 
exemple, les misterioses 
notes d’un piano que es po-
den sentir de nit a la Quinta 
de San Rafael i a la Casa 
Castellarnau, les aparicions 
nocturnes al cementiri o 
la troballa de misteriosos 
animals. 
Organitzen: Conselleria de 
Joventut de l’Ajuntament i 
Biblioteca Pública de Tarragona.

Activitat gratuïta adreçada a 
joves de més de 12 anys.

Dimarts 25 De novembre
A les 19 h. Sala d’Actes 
de CaixaForum Tarragona 
(Cristòfor Colom, 2)
Conferència: Dràcula: bèstia 
o amant? Dins el cicle Clàs-
sics Moderns III. A càrrec 
de Laura Borràs, directora 
de la Institució de les Lletres 
Catalanes. 
Organitza: CaixaForum Tarragona.
entrada: 4€. 50 % de descomp-
te a clients de “la caixa”. Places 
limitades.

A les 19 h. a la Biblioteca 
Pública de Tarragona. (Fortuny 
30)
Compartim la lectura: 
Comentari de l’obra El Presi-
dent, de Thomas Bernhard. 
Dins el Cicle Llegir el Teatre.
Organitzen: Biblioteca Pública i 
TeclaSmit Teatre. 

Dimecres 26 De novembre
A les 19 h a la Sala d’Actes de 
l’Ajuntament de Tarragona (pl. 
de la Font, 1)
Conferència: 400 anys del 
Quixot apòcrif El Dr. Luis 
Gómez Canseco, professor 
de la Universidad de Huelva 
i editor de l’obra, analitzarà 
el valor literari del text i la 
seva influència en el Quixot 
de Cervantes. Dins dels 
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actes commemoratius de la 
publicació del Quixot apòcrif 
d’Avellaneda. 
Organitza: Casa de les Lletres.

Dimecres o Dijous 26 o 27 
De novembre
A les 19 h, a la Sala de graus 
de la URV
Conferència: La literatura en 
la construcció de la identitat 
col·lectiva, a càrrec de l’escrip-
tor Jordi Tiñena.
Com la música, el folklore, 
la gastronomia, també la 
literatura és una peça que 
ha contribuït, contribueix, 
en la formació d’identitats 
col·lectives de tota mena: na-
cionals, socials, ideològiques, 
religioses... A través d’una 
mirada a la literatura cata-
lana provarem de veure de 
quina manera ha contribuït 
a impulsar o a expressar els 
elements que han configurat 
la nostra societat, especial-
ment activa avui.
En el transcurs de l’acte es 
lliurarà el premi joves.lit
Organitza: Associació de 
Professionals i Estudiosos en 
Llengua i Literatura Catalanes

27 De novembre
A les 19 h. a la Sala 
d’Exposicions de la Casa de les 
Lletres (Antic Ajuntament. C/ 
Major, 39)
Inauguració exposició: El 

Quixot apòcrif d’Avellaneda, 
400 anys.
Ara fa 400 anys s’editava a 
Tarragona, a la imprenta 
de Felip Robert, un llibre 
que tindria una influència 
rellevant en l’escriptura de 
la segona part del Quixot 
cervantí. L’obra va ser 
objecte de moltes polèmi-
ques: Qui n’era l’autor? 
S’havia editat realment a 
Tarragona? A recordar-ho es 
dedica aquesta exposició, de 
caràcter divulgatiu, que es 
complementa amb un cicle 
de conferències.
Organitza: Casa de les Lletres.
Col·labora: Bublioteca-Hemeroteca 
Municipal.

A les 20 h. al Cafè Metropol 
Espai Cultural (Rambla Nova, 
46). 
Recital poètic: Pau Gener 
Galin. Dins el cicle Hiperme-
tropoesia.
Organitzen: Cafè Metropol Espai 
Cultural i Hipermetropoesia.

DivenDres 28 De 
novembre 
A les 17.30 h a la Sala d’Actes 
de l’Ajuntament de Tarragona 
(pl. de la Font, 1)
Conferència: La poética de 
los Panero: ángeles con alas 
de plomo. Hi participaran 
Victorina Alonso (alcaldessa 
d’Astorga), Manuel Fuentes 
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Vázquez i Juan Carlos Elijas. 
Organitza: Col·lectiu 
CarnabyStreet.
Col·laboren: Jorge Acebo, 
Cristina Santiago, Maribel Torres 
i Miguel Zanón.

A les 20 h. al Pont del Diable 
(accés per l’autovia de Valls. 
Pàrquing). Autobús urbà (línies 
5 i 85)
El Pont Diabòlic. Enig-
ma nocturn: L’aqüeducte 
de les Ferreres és un tram 
de l’aqüeducte romà que 
portava l’aigua del riu Fran-
colí a Tarragona. El mateix 
aqüeducte forma part d’una 
llegenda en què popularment 
se l’ha anomenat el Pont del 
Diable. Quins secrets amaga 
el pont i el seu entorn? Cal 
portar llanterna o frontal.
Organitza: Conselleria de 
Joventut de l’Ajuntament de 
Tarragona.

DivenDres 28, Dissabte 
29 i Diumenge 30 De 
novembre
A les 21 h. (les 19 h. el 
diumenge) a la Sala Trono (c/ 
Misser Sitges, 10)
Teatre: Fugaç. Autor i 
director: Xavi Mañé, amb 
Carles Garcia Llidó, Jesús 
Lloveras i Toni Regueiro. 
Algunes estrelles fuga-
ces deixen traços llargs 
i marcats en el cel i n’hi 

ha d’altres que són molt 
curts, tot i així sempre 
és un espectacle digne de 
viure; sigui llarga o curta la 
història que deixen impresa 
en el cel, quan en vegis un 
mai t’oblidis d’imaginar un 
desig. “Fugaç”, una declara-
ció d’amor.
durada: 80 m. en català.
Organitza: Sala Trono

Dissabte 29 De novembre
A les 18 h., a la Casa de les 
Lletres (c/ Major, 39) 
Taller literari: El temps 
narratiu. Cinema i literatura, 
a càrrec d’Ana María Ca-
ballero, Adrià Targa i Jordi 
Vinyals.
durada: dues hores. entrada 
gratuïta. A partir de 18 anys.
organitza: escola de Lletres

desembre
Dimarts 2 De Desembre
A les 19 h. Sala d’Actes 
de CaixaForum Tarragona 
(Cristòfor Colom, 2)
Conferència: Anna Karèni-
na: l’amor que neix i mor en 
un tren. Dins el cicle Clàssics 
Moderns III. A càrrec de 
Laura Borràs, directora de 
la Institució de les Lletres 
Catalanes. 
Organitza: CaixaForum 
Tarragona.
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entrada: 4€. 50 % de descomp-
te a clients de “la caixa”. Places 
limitades.

Dimecres 3 De Desembre
A les 19 h. a la Biblioteca Pública 
de Tarragona (Fortuny 30)
Deixa’t enganyar: Llegendes 
i contarelles que potser mai 
han passat a Tarragona. A 
càrrec d’ Agus Farré. Del 
que es digui no en feu cas, 
que potser no va passar. Les 
llegendes ja ho tenen això, 
deixen un vernís de dubte 
que fa que la imaginació no 
es perdi, o que, en el millor 
dels casos, ens faci perdre. 
Llegendes de Tarragona dins 
del Cicle Llegendes Urbanes. 
Organitzen: Conselleria de 
Joventut de l’Ajuntament i 
Biblioteca Pública de Tarragona.
Activitat gratuïta adreçada a 
joves de més de 12 anys.

A les 19 h. a la Sala d’Actes de 
l’Ajuntament de Tarragona (pl. 
de la Font, 1)
Conferència: 400 anys 
del Quixot apòcrif. Eloi 
Hernández, membre de la 
junta de la RSAT i expert 
bibliòfil, parlarà de les 
característiques d’aquesta 
edició singular. Dins dels 
actes commemoratius de 
la publicació del Quixot apò-
crif d’Avellaneda. 
Organitza: Casa de les Lletres.

Dijous 4 De Desembre
A les 20 h. Cafè Metropol Espai 
Cultural (Rambla Nova, 46).
Recital poètic: Homenatge a 
Montserrat Abelló (Tarrago-
na, 1918-2014), en ocasió de 
la seva recent desaparició. 
Montserrat Abelló ha me-
rescut, entre altres distinci-
ons, el Premi Jaume Fuster 
dels Escriptors en Llengua 
Catalana, el Premi d’Honor 
de les Lletres Catalanes i el 
Premi Nacional de Cultura. 
Coordina: Rosa Comes.

Organitzen: Cafè Metropol Espai 
Cultural i Hipermetropoesia.

DivenDres 5 De Desembre
A les 20 h. a l’Espai Joves Kesse 
(c/ Antoni M. Claret 12-14)
Terror a l’Espai Jove Kesse. 
Enigma nocturn: Les llegen-
des urbanes tenen un origen 
incert, circulen de boca en 
boca i són prou creïbles com 
per generar dubtes sobre la 
seva veracitat o falsedat. Posa 
a prova els teus sentits i de-
semmascara la veritat oculta 
dins l’Espai Jove Kesse.
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Activitat gratuïta adreçada a 
joves de més de 14 anys.
Organitza: Conselleria de 
Joventut de l’Ajuntament de 
Tarragona.

DivenDres 5 i Dissabte 6 
De Desembre
A les 21 h. a la Sala Trono (c/ 
Misser Sitges, 10)
Teatre: Catòliques i de dretes. 
Text i direcció: Oriol Grau. 
Música: Enric Xato Grau. 
Amb Maria Bravo i Ruth 
Enguita. Dues senyores de 
tarannà conservador ens 
fan una sessió ideològica, 
per posar al dia els valors 
tradicionals. Cabaret picant, 
musical i d’humor irreverent, 
que repassarà vides de dones 
exemplars, ocultes per la 
història. Aquest espectacle 
no està recomanat per a 
persones ràncies.
Organitza: Sala Trono
durada 60 m. cabaret.

Dimarts 9 De Desembre
A les 19 h. Sala d’Actes 
de CaixaForum Tarragona 
(Cristòfor Colom, 2).
Conferència: Mrs. Dalloway 
de Virginia Woolf: la vida, en 
un dia. Dins el cicle Clàssics 
Moderns III. A càrrec de 
Laura Borràs, directora de 
la Institució de les Lletres 
Catalanes. 
Preu entrada: 4€. 50 % de des-

compte a clients de “la caixa”. 
Places limitades.
Organitza: CaixaForum Tarragona.

A les 21 h, a la Casa de les 
Lletres Antic Ajuntament (C/ 
Major, 39).
Taller literari: Una introduc-
ció a la lírica. Monogràfic de 
poesia, a càrrec d’Adrià Targa. 
A partir de 18 anys. durada: 
dues hores. Gratuït. 
organitza: escola de Lletres

Dimarts 10 De Desembre
A les 20 h. Teatre El Magatzem 
(Reding, 14). 
Teatre: Lectura dramatitza-
da de Safira, de Magí Sunyer. 
Direcció: Joan Castells. 
Repartiment en curs. Dins 
els actes del Tricentenari.
Amb aquesta nova obra, M. 
Sunyer recupera una història 
coneguda, la d’aquella dama 
extraordinàriament bella 
que es veu obligada a anar 
al llit amb el tirà per salvar 
la vida del seu marit. Basada 
en el poema del mateix títol 
del poeta maonès Joan Soler 
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i Sans i la cançó popular 
Capitel·lo. El tema s’actualit-
za en el context de l’emi-
gració clandestina. L’obra 
va merèixer el premi de la 
crítica Serra d’Or de 2014.
entrada lliure i gratuïta.
Organitzen: Casa de les Lletres i 
Escola de Lletres 

Dijous 11 De Desembre
A les 19 h. a la Biblioteca 
Pública de Tarragona (c/ 
Fortuny, 30)
Històries del vi i el beure: 
Les llegendes dels sants beve-
dors, amb Carles Alcoy. Amb 
tast de vins. Dins el Cicle 
Biblioteques amb DO. 
Organitzen: DO Tarragona i 
Biblioteca Pública de Tarragona.
 
A les 19.30 h a la Cocotte (plaça 
Rovellat, 13 baixos)
Festa literària: Festa a la 
Piscina, amb il·lustracions 
en directe, contes i activitats 
entorn a l’àlbum il·lustrat per 
a públic familiar.
Organitza: Piscina un petit oceà.

A les 20 h. Cafè Metropol Espai 
Cultural (Rambla Nova, 46).
Presentació de llibre: 
“Terres i vents”, de Conxita 
Jiménez, premi Llibreria 
Serret, a càrrec de Lurdes 
Malgrat i Òscar Palazón. 
L’autora llegirà alguns poe-
mes del llibre...

Organitzen: Cafè Metropol Espai 
Cultural i Hipermetropoesia.
 
Dissabte 13 De Desembre
A les 20.30 h., al Teatre El Ma-
gatzem (Reding, 14)
Concert. Vistes al Mar. 
Sabina Witt & Guillermo 
Rizzotto&Joan Antoni Pich. 
El més antic instrument, la 
veu, acompanyada de textos 
de Joan Maragall, Salvador 
Espriu i Miguel Hernández.

Organitza: Teatre El Magatzem 
– COT

Diumenge 14 De Desembre
A les 12 h. al Museu del Port 
(passeig de l’Escullera, s/n)
L’hora del conte: En Joan 
el Seitonet, pescador de nit. 
Anar al llum al Serrallo. A 
càrrec d’Imma Pujol, la seva 
autora. Dins el Cicle El mar 
bressol de contes. Contes des 
del bressol.
Activitat adreçada a nens a 
partir de 5 anys.
Organitzen: Museu del Port de 
Tarragona i Biblioteca Pública de 
Tarragona.
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Dimarts 16 De Desembre
A les 19 h. a la Biblioteca Pública 
de Tarragona (Fortuny, 30).
Compartim la lectura: Co-
mentari de l’obra El Somni 
d’una nit d’estiu, de William 
Shakespeare. Dins el Cicle 
Llegir el Teatre.
Les inscripcions es poden fer a 
la biblioteca Pública a través de: 
telèfon 977 24 03 31 i bptarra-
gona.cultura@gencat.cat
Organitzen: Biblioteca Pública i 
TeclaSmit Teatre. 

Dijous 18 De Desembre
A les 20 h. Cafè Metropol Espai 
Cultural (Rambla Nova, 46).
Recital poètic: a càrrec 
de Carles Morell i Antoni 
Clapés. Presentació del llibre 
“Els vapors que maten”, 50è 
Premi Amadeu Oller per a 
poetes inèdits. Dins el cicle 
Hipermetropoesia.
Organitzen: Cafè Metropol Espai 
Cultural i Hipermetropoesia.

DivenDres 19 i Dissabte 20 
De Desembre
A les 21 h. a la Sala Trono 
(c/ Misser Sitges, 10)
Teatre: Catòliques i de dretes. 
Text i direcció: Oriol Grau. 
Música: Enric Xato Grau. Amb 
Maria Bravo i Ruth Enguita. 
Vegeu informació d’aquest 
espectacle a la pàg. 23.
Organitza: Sala Trono
durada 60 m. cabaret.

A les 21.30 h. al Teatre 
Tarragona (Rambla Nova, 11)
Teatre: Losers, de Marta 
Buchaca. Amb Alba Florejac-
hs i Jordi Díaz que protago-
nitzen de manera sensaci-
onal la comèdia romàntica 
del 2014. 

més informació: durada: 1 h i 
20 m.
Organitzen: Teatres de 
Tarragona.

Dissabte 20 De Desembre
A les 20.30 h. al Teatre El 
Magatzem (Reding, 14)
Teatre: Un conte de Nadal, de 
Ch. Dickens. Dirigit, adaptat 
i traduït per F. Cerro-Ferran. 
Amb Mercè Pons i Jaume 
Comas. 
Una de les històries nadalen-
ques més conegudes, adap-
tada i dirigida per un dels 
nostres autors i directors i 
interpretat amb gran solvèn-
cia per dues de les cares, i 
les veus, més conegudes de 
l’escena catalana. 
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25 PiniSolers
Del dimecres 22 d’octubre al 
diumenge 9 de novembre
Casa de les Lletres, Antic 
Ajuntament (C. Major, 39) 
Inauguració: 22 d’octubre, a les 
19 h.30
En els darrers anys, el Premi 
Pin i Soler de novel·la s’ha 
convertit en el més partici-
pau del seu gènere en la nos-
tra llengua. Això ha conduït 
l’organització a revisar-ne els 
procediments de selecció, 
que es posaran en marxa en 
la vintincinquena convocatò-
ria. Per ajudar a la reflexió, 
la Casa de les Lletres ha 
produït aquesta exposició en 
què es fa balanç dels prin-
cipals esdeveniments que 
han afitat aquests 30 anys 

d’història literària i es passa 
llista dels autors guardonats, 
als quals es pregunta què va 
significar per a ells l’obtenció 
del premi. A través de foto-
grafies, cartells, programes 
de mà, llibres i notícies de 
premsa, podrem fer el segui-
ment d’aquest premi que, su-
perant les dificultats, afronta 
el futur amb optimisme.

Algunes dades per a la 
història

24 convocatòries
3 entitats convocants
3 editorials 
36 membres del jurat
733 participants
4 vegades declarat desert

20 obres guardonades

Producció: Casa de les Lletres, Ajuntament de Tarragona
Col·laboració: Albert Ventura, Òmnium Cultural del Tarragonès, 
Centre de Normalització Lingüística de Tarragona i Escola de Lletres 
de Tarragona
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Del dijous 27 de novembre al 
diumenge 21 de desembre

Casa de les Lletres, Antic 
Ajuntament (c.Major, 39)

L’any 1614 apareixia a la 
impremta de Felip Robert, a 
Tarragona, un autoanomenat 
Segundo tomo del Ingenioso 
Hidalgo Don Quixote de la 
Mancha, que signava un des-
conegut Alonso Fernández 
de Avellaneda. Entre altres 
conseqüències d’aquella 
edició cal fer notar l’enuig de 
Cervantes, que l’any següent 
editava la seva segona part 
mentre s’exclamava, refe-
rint-se al personatge creat 
per ell: “creo que llegará que-
xoso porque en Tarragona le 
han assendereado y malpa-
rado”. Segurament, l’enuig 
de Cervantes és en bona part 
responsable de la mala fortu-
na literària del Quixot tarra-
goní. A tot això, li van seguir 
polèmiques diverses, sobre 
quina podria ser la identitat 
de l’autor, o sobre l’autenti-
citat del peu d’impremta. A 
Tarragona, durant el segle 
XIX, hi va haver un seguit 
d’actes de desgreuge a favor 
de Cervantes, com si haver 
editat l’obra apòcrifa fos un 
pecat. Dos altres tarragonins 

sortien en defensa d’aquest 
text. L’un era Josep Pin i So-
ler; l’altre, ja en el segle XX, 
mossèn Joan Serra i Vilaró, 
que demostraria la veracitat 
de la impressió a Tarragona. 
Ara, per fi, l’obra apòcrifa 
comença a experimentar un 
cert reconeixment, que va 
acompanyat de nombroses 
edicions i es valora adequa-
dament la influència que 
el Quixot de Tarragona va 
tenir en la segona part del 
de Cervantes. A tot això va 
dedicada aquesta exposició, 
de caràcter divulgatiu.
Podeu consultar horaris al final 
d’aquest programa.
organitza: casa de les Lletres
col·labora: biblioteca-Hemero-
teca municipal de tarragona.

400 anys del Quixot apòcrif
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Exposició sobre Joan 
Vinyoli
Del dilluns 17 al dissabte 29 de 
novembre
A la Biblioteca Pública de 
Tarragona ( Fortuny, 30)

Amb motiu de l’Any Vinyoli, 
les entitats convocants 
organitzen aquesta exposició 
i un seguit de conferències 
(29 d’octubre , 12 i 19 de 
novembre), a càrrec de Jordi 
Llavina, poeta i comissari de 
l’esdeveniment.
Organitzen: Biblioteca Pública, 
Direcció General de Política 
Lingüística, Consorci per a la 
Normalització Lingüística, Escola 
Oficial d’Idiomes i Ple pel Català 
al Camp de Tarragona

Exposició: de 
l’Editorial Piscina un 
petit oceà

Del dijous 4 al dimecres 31 de 
desembre, a la Cocotte (plaça 
Rovellat, 13 baixos)

Mostra dels principals 
dissenys i objectes entorn 
a aquest projecte editorial 
de la ciutat, especialitzat en 
contes il·lustrats per a tots 
els públics on busquen histò-
ries, paraules, dibuixos...i els 
converteixen en llibres.
Organitza: Piscina un petit oceà
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Mini-entrepans 
literaris amb 
Tarragona Radio
Del 3 al 28 de novembre 
Petites falques radiofòni-
ques, que es convertiran 
finalment en “veritables i 
genuïns esmorzars i berenars 
literaris”. Amb textos de 
Ferran Gerhard; Cinta Mulet, 
Roser Guasch, Robert Benai-
ges, Montse Farrés, Francesc 
Valls, Gerard Vergés i molts 
més. Locució: Vanessa Martí, 
locutora que també escriu i 
recita poesia, escriu i explica 
contes.
Organitza: EXPRESA Gestió 
i Comunicació Audiovisual / 
Produeix: Tarragona Radio /  
Col·laboren: Arola Editors. Nou 
Silva Editorial i Escola de Lletres

Dilluns de Lletres a 
Tarragona Ràdio
Cada dilluns, a les 12.30 h.
Espai dedicat monogràfica-
ment a un tema d’actualitat 
relacionat amb el món de 
les Lletres a Tarragona i 
el seu entorn. Durant la 
Tardor Literària parlarem 
de l’exposició dedicada als 
25 Pin i Solers, dels Premis 
Literaris, del 400 aniversari 
de l’edició del Quixot apòcrif 
i passaran per l’emissora 
autors com Carles Marquès, 

Juan Carlos Elijas, Adrià 
Targa o Magí Sunyer, tots ells 
amb activitats programades 
durant la tardor. A més, cada 
programa comptarà amb 
el comentari d’una novetat 
literària a càrrec de Jesús 
Figueres.
Produeix: Casa de les Lletres i 
Tarragona Ràdio

Amb dents i ungles
Tots els dimecres, de 17 a 18 h.
Dents i ungles és un pro-
grama dedicat a la lectura 
musicada de poemes i 
proses poètiques. Una hora 
setmanal que et convida a 
apropar-te, sense por, a la 
poesia contemporània, en 
llengua catalana i en llengua 
castellana. Aquesta tardor, el 
programa farà un recor-
regut per l’obra d’autores 
i autors com Montserrat 
Abelló, Mahmud Darwish i 
Patti Smith, i d’altres més 
desconeguts, com Oriol Josa 
i Antonina Canyelles. Com 
sempre, cercant la bellesa 
amb una mica d’òxid i creant 
vincles entre música i parau-
les en el temps i l’espai.
Dirigit i presentat per: 
María J. Romano Serrano 
(sonorapoesia@gmail.com)
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Biblioteca Pública de 
Torreforta

La Biblioteca Pública de 
Torreforta es va inaugurar el 
1990 i forma part del Siste-
ma de Lectura Pública de la 
Generalitat de Catalunya.
És un equipament cultural, 
ubicat dins el Centre Cívic, 
amb un espai dividit en dues 
sales, la Sala d’adults i la Sala 
infantil i juvenil amb un fons 
de 21.919 documents (llibres, 
revistes, diaris, audiovisuals, 
DVD’s, així com accés a les 
noves tecnologies i zona Wifi).
La Biblioteca Pública de Tor-
reforta organitza durant els 
mesos d’octubre i novembre 
diferents activitats com ara 
el cicle Les escoles van a la 
Biblioteca, o un seguit d’ac-
tivitats emmarcades en l’Any 
Candel. Per a més informa-
ció podeu consultar l’agenda 
municipal: 
www.tarragona.cat

HorArI
SALA D’ADULTS
mAtÍ:
Dimarts, dijous, divendres i 
dissabte 10h a 13h.
tArdA:
De dilluns a divendres de 
16h a 20h

SALA INFANTIL
De dilluns a divendres de 
17h a 20h
Dissabtes de 10h a 13h
Adreça: Pl. Tarragonès, s/n. 
43006  Tarragona 
Te.: 977 55 65 67 
Fax: 977 55 00 72
adreça electrònica:
bibliotecatorreforta@tarra-
gona.cat

Sala de Lectura de 
Sant i Sant Pau

La Sala de Lectura Sant Pere 
i Sant Pau va ser reoberta 
al públic per l’Ajuntament 
de Tarragona el 12 de febrer 
de 2007. Presta el seu servei 
ordinari en el següent horari:
mAtÍ: 
Dimecres 10h a 14h.
tArdA: 
De dilluns a divendres de 
16h a 20h

Edifici Europa, Baixos 
C. Sant Pere i Sant Pau. 
43007  Tarragona
Tel.: 977 20 02 10
Adreça electrònica: salalectu-
raspsp@tarragona.cat
Facebook: http://www.
facebook.com/SalaLectura.
stP.stP
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TALLERS D’ESCRIPTURA 
CREATIVA

Taller estable. Grup de 
dimarts: L’art de l’escriptura. 
Els dimarts, del 28 d’octubre 
al 17 de febrer de 2015, de 19 
a 21 h. Lloc: “El Seminari”, 
Centre Tarraconense (C/ Sant 
Pau, 4). 

Taller estable. Grup de 
dimecres: Tècniques nar-
ratives: dimecres, del 5 de 
novembre al 18 de febrer de 
2015, de 19 a 21 h. Lloc: “El 
Seminari”, Centre Tarraco-
nense (C/ Sant Pau, 4). 

Taller estable. Grup de 
divendres: “Arquitextures” 
narratives. Els divendres, del 
31 d’octubre al 20 de febrer 

de 2015, de 19 a 21 h. Lloc: 
Llibreria de la Rambla (Ram-
bla Nova, 99).

Taller d’escriptura itine-
rant: els dimarts, del 28 
d’octubre al 17 de febrer, 
de 21 a 23 h. Lloc i punt de 
trobada: Antic Ajuntament 
(C/ Major, 39).

Taller d’escriptura jove: 
a partir de 12 anys; tots els 
divendres, del 31 d’octubre 

Curs 2014-15
Primer mòdul: del 28 d’octubre de 2014 
al 20 de febrer de 2015
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al 20 de febrer de 2015, de 
19 a 21 h. Espai: Casa de les 
Lletres (C/ Major, 39)

Taller de periodisme i lite-
ratura: dies 8 de novembre, 
13 de desembre, 10 de gener 
i 7 de febrer, de 18 a 20 h. 
Casa de les Lletres (C/ Major, 
39)

Taller d’escriptura de 
conte infantil: els dimecres, 
de 18 a 20 h., des del 5 de 
novembre al 28 de gener. 
Espai: Casa de les Lletres (C/ 
Major, 39) 

TUTORIES LITERÀRIES
Dies, horari i lloc en què 
s’impartiran les tutories: a 
convenir amb el/la tutor/a.
Preu: 55 euros / sessió (2 hores).
Informació i matrícula
Presencialment
Escola de Lletres de Tarra-
gona
Antic Ajuntament. C/ Major, 
39. 43003 – Tarragona
Tel.: 977 253 602. A/e: info@
escoladelletres.cat 
Horari d’atenció: de l’1 al 
31 d’octubre de 2014, de 
dimarts a divendres de 18 
a 20 h.
Per internet
www.escoladelletres.cat
Amb el suport de: Ajuntament 
de Tarragona, Departament 

de Cultura de la Generalitat, 
Fundació Privada Mútua 
Catalana, Repsol Tarragona.
I la col·laboració de: Instutució 
de les Lletres Catalanes, 
Llibreria de la Rambla, Òmnium 
Cultural del Tarragonès, Centre 
Tarraconense

Curs d’iniciació a 
l’escriptura creativa a 
Sant Pere i Sant Pau

Del 20 d’octubre al 15 de 
desembre
A les 18.30 fins a les 20.30 h. al 
Centre Cívic de Sant Pere i Sant 
Pau (camí del Pont del Diable, 
s/n)
Un tast introductori a les 
tècniques i secrets de la 
creació literària en què es 
realitzarà una aproximació a 
l’arquitectura d’un text, a la 
construcció d’un personatge, 
a la galeria de personatges 
secundaris, a les maneres de 
guanyar l’atenció dels lectors 
principals i finals. Tots els 
elements amb què compta 
un bon relat.
Més informació i inscripcions: 
http://www.tarragona.cat/
centrescivics
Organitzen: Escola de Lletres de 
Tarragona i Xarxa de Centres 
Cívics de Tarragona.
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Premi joves.lit

Fins al proper 9 de novembre 
els joves d’entre 14 a 24 anys 
poden presentar-se al Premi 
joves.lit que, per vuitena 
vegada, convoca l’Associació 
de Professionals i Estudio-
sos en Llengua i Literatura 
Catalanes (APELLC). 
Aquest premi es divideix 
en dues modalitats segons 
l’edat; un premi al millor 
relat o millor recull de poesia 
per a joves d’entre 14 i 17 
anys, i un premi al millor re-
lat o millor recull poètic per 
a joves d’entre 18 i 21 anys.

Per a cada franja d’edat 
s’atorgarà un premi de 500 
euros i una beca per a l’Esco-
la de Lletres de Tarragona.
I recordeu que, des de la 
convocatòria de l’any passat, 
l’enviament de les obres es fa 
per correu electrònic!

En el següent enllaç, 
trobareu les bases i tota la 
informació:
http://www.apellc.org/joves-
lit/edicio-viii/
Organitza: Associació de 
Professionals i Estudiosos en 
Llengua i Literatura Catalanes
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25è Premi Ciutat de 
Tarragona de novel·la 
Pin i Soler

Per a novel·les, de tema lliure, 
escrites en català, amb una 
extensió mínima de 150 
pàgines. La dotació del premi 
és de 21.000 euros (impostos 
inclosos) i la Musa de plata 
de Tarragona. L’obra serà edi-
tada per Angle editorial. In-
tegren el Jurat: Maria Lluïsa 
Amorós, Margarida Aritzeta, 
Pere Guixà, Jordi Llavina, 
Bernat Puigtobella i Joan 
Chavarria com a secretari. 

15è Premi-Beca 
de traducció Vidal 
Alcover

Per a projectes de traducció 
al català d’obres literàries 
que, per la seva complexi-
tat i importància i per la 
dedicació que comportin, 
impliquin la necessitat d’un 
ajut econòmic per ser duts 
a terme. El premi té les 
característiques d’una beca-
projecte. Les obres han de 
pertànyer al domini públic 
i, per tant, hauran d’estar 
lliures de drets. Els projectes 

Premis Literaris Ciutat de Tarragona
Per vinticinquena vegada, la ciutat de Tarragona convoca un cartell 
de premis que duu el seu nom i que pretén ser una contribució, 
des de la ciutat, a la configuració de la literatura catalana del futur. 
Com en els tres anys anteriors, els premis convocats i les condicions 
per presentar-se són els següents:
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presentats han de preveure 
que l’obra resultant es pugui 
publicar en un sol volum 
d’un mínim de 100 pàgines i 
d’un màxim de 400. El premi 
està dotat amb 12.000 euros 
(impostos inclosos) i la Musa 
de plata de Tarragona. L’obra 
serà editada per Edicions de 
1984. Integren el jurat: Jordi 
Jané, Jaume Medina, Joa-
quim Sala-Sanahuja, Monika 
Zgustova i Rosa Ibarz com a 
secretària. 

18è Premi de narrativa 
curta per Internet 
Tinet
Per a narracions breus, de 
tema lliure, d’una extensió 
entre 3 i 6 pàgines. El premi 
està dotat amb 1.000 euros 
(impostos inclosos) i la Musa 
de bronze de Tarragona. 
Edita el premi, i una selecció 
d’altres 14 contes, Cosse-
tània edicions. Integren el 
jurat: Noemi Bagés, Josep 
Ballester, Àngel-Octavi Bru-
net, Andreu Carranza, Rosa 

Pagès i Amadeu Roig com a 
secretari.
termini d’admissió
S’admetran totes les obres 
que arribin abans de les 24 h 
del dia 15 de gener de 2015. 

veredictes i atorgament
Els veredictes es faran pú-
blics en el transcurs de l’acte 
de lliurament que tindrà 
lloc el mes de maig de 2015. 
La data, el lloc i els detalls 
de l’acte s’anunciaran en el 
moment oportú.
Informació
Telèfon: 977 29 61 37 – ext. 
6137
Adreça electrònica: lletres.
tgna@tarragona.cat 
Webs: http://lletres.tarra-
gona.cat i http://cultura.
tarragona.cat 
Convoquen: Ajuntament de 
Tarragona, Òmnium Cultural 
del Tarragonès i Centre de 
Normalització Lingüística de 
Tarragona
Col·laboren: Angle editorial, 
edicions de 1984, Cossetània 
edicions i Joieria Blázquez
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La ruta Pin i Soler és una 
iniciativa de l’Associació de 
Professionals i Estudiosos 
en Llengua i Literatura 
Catalanes (APELLC), basada 
en el llibre Ruta Josep Pin i 
Soler (La interpretació de la 
ciutat), de l’escriptor Magí 
Sunyer, amb l’objectiu de 
donar a conèixer la figura i 
l’obra del literat tarragoní. 
Transcorre per 7 indrets de la 
ciutat de Tarragona descrits 
en la trilogia novel·lística de 
Pin i Soler (La família dels 
Garrigas, Jaume i Níobe), que 
retrata la Tarragona del segle 
XIX. La visita s’estructura 
en tres tipologies d’activitats: 
una explicació resumida 
del fragment i de l’espai en 
qüestió (a càrrec del guia), 

les audicions dels fragments 
literaris a cadascun dels in-
drets triats i el desplaçament 
d’un indret a l’altre. L’audició 
dels 7 fragments es realitza 
mitjançant la reproducció 
dels textos gravats en estudi. 
Durant els trasllats entre els 
indrets, es fan explicacions 
sobre els elements o espais 
urbans pels quals transcorre 
la ruta, relacionant-los amb 
la figura de Pin i Soler. En 
acabar el recorregut, Raffa 
Gelati ofereix als assistents 
una degustació del gelat Pin 
i Soler.
Per a la Tardor Literària està 
prevista una edició d’aquesta 
ruta el dia 8 de novembre.
Organitzen: Imaginautes i 
APELLC.

Ruta Literària Pin i Soler

rutes LIteràrIes
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Venda d’entrades dels espectacles a la Cooperativa Obrera
Venda anticipada: Cafè La Cantonada i www.cotarraconense.cat
Venda taquilla: a partir d’1 h. abans de l’espectacle
Preus:
General: 14 € (teatre); 12 € (música)
Venda anticipada: 12 € (teatre); 10 € (música)
Soci COT: 10 € (teatre); 9 € (música)

Venda d’entrades dels actes de Teatre Tarragona i Teatre Metropol
Les 24h: 
www.tarracoticket.cat
Taquilles Teatre Metropol: 
dijous i divendres, 12-14h i 18-20 h; dissabtes: 18-20 h
Dies d’espectacle: 
una hora abans al mateix espai de la representació
Abonaments i descomptes exclusivament a les taquilles del 
Teatre Metropol
Tota la info a: http://www.tarragona.cat/cultura/ 

Venda d’entrades de la Sala Trono:
- Per telèfon 977 22 20 14 
- Per correu: taquilla@salatrono.com 
- A taquilla, des de dues hores abans de l’espectacle 
Més informació: http://www.salatrono.com 

Horari d’exposicions a la Casa de les Lletres-Antic Ajuntament
De dimarts a divendres de 15.30 a 21.00 h.
Dissabtes de 9.30 h a 14.00 h i de 17.00 a 20.00 h.
Diumenges de 9.30 h a 14.00 h.

Portada: Inauguració de la Casa de les Lletres, el passat mes d’abril. 
Foto: Mauri.

INformAcIoNs GeNerALs
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La Casa de les Lletres al teu mòbil
Per seguir tots els actes literaris, l’Ajuntament de Tarragona 
posa a la vostra disposició de manera gratuïta l’app Agenda 
Cultural de Tarragona, que, a banda d’oferir-vos el programa 
oficial de la Casa de les Lletres, us informarà de la resta d’ac-
tivitat cultural que hi ha a la ciutat durant tot l’any. Una eina 
de referència per conèixer l’última hora de la programació, 
marcar-vos els actes preferits al vostre calendari, cercar-los i 
compartir-los a les xarxes. 

Sou fans de les lletres? Sou fans de Tarragona?
Si voleu recomanar literatura i cultura, explicar-nos els actes 
que més us emocionen i diverteixen, us convidem a utilitzar 
l’etiqueta #FandeTGN en les vostres piulades a Twitter, en 
els posts a Facebook i també a les imatges que compartiu a 
Instagram. Les fotografies que etiqueteu a Instagram, a més, 
optaran a guanyar premis molt llaminers (la informació sobre 
aquest concurs fotogràfic mensual la podeu trobar a 
http://tblog.tarragona.cat). 

La Casa de les Lletres 2.0
Web oficial: http://lletres.tarragona.cat 
Blog de Cultura: http://tblog.tarragona.cat 
Butlletí digital: http://fandetgn.tarragona.cat  
Xarxes socials: @TGNcultura  
Etiquetes oficials: #LletresTGN i #FandeTGN
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LA cAsA de Les LLetres A LA XArXA
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Institucions i entitats que organitzen actes
(ORDRE ALFABèTIC)

Associació Cor Ciutat de Tarragona 
Associació de Professionals i Estudiosos en Llengua i Literatura Catalanes 
Biblioteca Pública de Tarragona
CaixaForum Tarragona 
Casa de les Lletres 
Centre de Normalització Lingüística de Tarragona 
Cia Arts escèniques BOIKOTeatre 
Col·lectiu CarnabyStreet 
Conselleria de Joventut de l’Ajuntament de Tarragona 
Cooperativa Obrera Tarraconense
Cossetània edicions
Diputació de Tarragona 
Direcció General de Política Lingüística 
DO Tarragona 
Escola de Lletres de Tarragona
Escola Oficial d’Idiomes 
EXPRESA  Gestió i Comunicació Audiovisual 
Hipermetropoesia
Imaginautes
Institut Pons d’Icart 
La Gent del Llamp
Museu del Port de Tarragona
Museu Nacional Arqueològic de Tarragona 
Òmnium Cultural del Tarragonès 
Piscina un petit oceà 
Ple pel Català al Camp de Tarragona
Sala Trono 
Servei Municipal de Biblioteques 
Taller de Lectura de l’ONCE.
Tarragona Ràdio  
Teatres de Tarragona
TeclaSmit Teatre
Tertúlia de Poesia Mediona 15
Xarxa de Centres Cívics de Tarragona 

eNtItAts coL·LAborAdores
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