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XI PREMI DE TEATRE 
JOSEP ROBRENYO 
 
Modalitat: OBRES DE TEATRE 
Convoca: Associació d’Investigació i Experi-
mentació Teatral (AIET)
Lliurament dels treballs: XI Premi Internacional 
de Teatre Josep Robrenyo. C/. de la Torre d’en 
Damians, 40, baixos. 08014 Barcelona (Barce-
lonès). Tel. 93 2892481
Resum de les bases: Poden concórrer a aquest 
premi tots els autors teatrals que tinguin com a 
màxim 40 anys d’edat el 28 de febrer de 2008 
i que no hagin estat premiats amb aquest pre-
mi en edicions anteriors. Les obres escrites en 
castellà, català, gallec o èuscara (en aquest 
cas, s’acompanyaran d’una traducció en cas-
tellà) han de ser originals, i no poden haver 
estat publicades ni premiades amb anterioritat 
en cap altre concurs, ni estrenades comercial-
ment. Els treballs s’han de presentar per quin-
tuplicat, mecanografiats en fulls DIN A4 a doble 
espai i per una sola cara. 
També se’n presentarà una còpia en format 
digital. S’enviaran o lliuraran sota pseudònim, 
dins un sobre a l’exterior del qual constarà la 
cita “XI Premi de Teatre Josep Robrenyo”. A 
l’interior d’aquest sobre, se n’inclourà un altre 
on constin, a l’exterior, el mateix pseudònim, i 
a l’interior, les dades personals de l’autor (nom 
i cognoms, telèfons de contacte i adreça elec-
trònica). 
Altres llengües admeses: 
Castellà, gallec i èuscara.
Jurat: Manuel Molins, Manuel Serrat, Maria-
Josep Ragué, Iolanda G. Madariaga i Araceli 
Bruch. 
Termini de presentació de treballs: 
29/02/2008.
Veredicte: 23/04/2008.
Dotació: 3.000 euros, lectura dramatitzada de 
l’obra premiada i possibilitat d’estrena durant 
els 2 anys següents. L’obra guanyadora es pu-
blicarà a la revista “Assaig de Teatre”. 

XIII PREMI JUVENIL 
JOAN SANTAMARIA  
DE NARRATIVA BREU 
 
Modalitat: NARRATIVA 
Convoca: Penya Joan Santamaria. Agrupació 
per al Foment de la Cultura Catalana.
Lliurament dels treballs: Secretaria de la Pen-
ya-Agrupació. C/. de Mallorca, 419. 08013 Bar-
celona (Barcelonès). Tel. 646 153200
Resum de les bases: Les obres que es pre-
sentin a aquest premi hauran de ser inèdi-
tes i de temàtica lliure, no guardonades en 
cap altre cer tamen i ser escrites per un sol 
autor/a. El premi va adreçat a joves que 
cursin estudis en un centre d’ensenyament 
secundari, públic o privat (ESO, batxillerat o 
cicles formatius de FP).
Extensió: de 4 a 10 fulls DIN A4.
Els treballs s’han de presentar per quintupli-
cat, acompanyats d’un exemplar en suport 
informàtic (PC, programa Word), escrits a do-
ble espai i per una sola cara, amb la indica-
ció “Premi Juvenil Joan Santamaria 2008”, de 
Narrativa Breu. Cada centre podrà presentar 
fins a 7 obres (una per alumne/a), prèviament 
seleccionades pel professorat, departament o 
seminari. Es farà constar a cada obra el nom 
i els cognoms de l’autor/a i els del professo-
rat, departament, seminari o centre que haurà 
seleccionat les més adients. Cal que hi consti 
també l’adreça completa, el telèfon i l’adreça 
electrònica del centre.
Per a més informació, podeu adreçar-vos a la 
Secretaria del Premi juvenil, mitjançant el te-
lèfon 93 2466291 (M. Lluïsa Pazos). 
Jurat: David Casellas, Pere Mayans, Víctor 
Mora, M. Lluïsa Pazos i Víctor Pallàs, en quali-
tat de secretari. 
Termini de presentació de treballs: 
15/03/2008. 
Lliurament dels premis: El lliurament de premis 
tindrà lloc en el decurs d’un sopar, el 24 de 

maig de 2008, a les 21 h, a l’Hotel Catalònia 
Ducs de Bergara de Barcelona. 
Dotació: 300 euros per a l’autor/a de l’obra 
guanyadora i 300 euros per al professorat, se-
minari, departament o centre seleccionador. 
Publicació de l’obra guanyadora i finalistes per 
La Busca Edicions. 

III PREMI  
LA BARRACA  
DE POESIA 
 
Modalitat: POESIA 
Convoca: Associació Nadir, amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de Barcelona, Districte de Sant 
Andreu. 
Lliurament dels treballs: Centre Cívic La Barra-
ca. C/. de Martí Molins, 29. 08027 Barcelona 
(Barcelonès). Tel. 93 3511702
Resum de les bases: En aquest concurs cada 
autor pot presentar-hi un màxim de tres poe-
mes escrits en català o castellà. Els originals 
han de ser inèdits, de tema lliure i no poden 
estar pendents de la resolució de cap altra con-
vocatòria.
Extensió màxima dels poemes: 40 versos.
Els treballs s’han de presentar per triplicat, 
escrits a doble espai en fulls DIN A4, deguda-
ment cosits o engrapats, amb un lema. També 
s’ha de presentar una plica on es detallaran 
les dades de l’autor o autora i els telèfons de 
contacte. Els poemes es poden lliurar en mà o 
per correu amb amb la indicació “III Premi de 
poesia”. 
Altres llengües admeses: Castellà. 
Termini de presentació de treballs: 
29/02/2008.
Veredicte: El veredicte del jurat tindrà lloc el 23 
d’abril de 2008, dia de Sant Jordi, a les 20 h, 
al Centre Cívic. 
Dotació: 
Primer premi: 250 euros i diploma.
Finalista: 100 euros i diploma.

premis
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El cas misteriós  
del Dr. Jekyll  
i Mr. Hide
R.L. Stevenson
Versió d’Àngel Burgas
Dibuix de Tha
La Galera · 10,00€€

Gran recull  
de mentides 
il·lustrades
Aitana Carrasco Inglés
Tàndem · 14,00 €

Quan una florèlia es 
va trobar un neli-neli
Malachy Doyle i Joel 
Stewart
Blume · 11,90 €

nARRATIVA

La casa de les belles 
adormides
Yasunari Kawabata
Traducció de Sandra Ruiz i 
Albert Mas-Riera
El cercle de Viena · 14,50 €

firmin
Sam Savage
Dibuix de Fernando Krahn
Traducció de Sabina Galí
Columna · 16.50 €

L’elegància de l’eriçó
Muriel Barbery
Traducció d’Anna Torcal i 
Salvador Company
Ed. 62 · 19,50 €

AssAIG

La literatura en perill
Tzetan Todorov
Traducció Isabel Margelí
Galàxia Gutenberg
17,50 €

El sentit de la vida
Francesc Torralba
Ara Llibres
16,95 €

Temps líquid
Zygmunt Bauman
Viena · 15,00 €

recomana...

PROA EsPAIs 
C. Rosselló, 212 · 08008 Barcelona

El passat mes de setembre es va posar en marxa el portal 
www.conoceralautor.com, una mena de YouTube literari 
en el que els autors es dirigeixen als lectors a través d’un 
vídeo per a parlar-los de la seva obra. Cada escriptor té la 
seva pròpia pàgina en la que es recullen tota mena de da-
des sobre ell i sobre el llibre en qüestió, a més d’incloure 
els enllaços dels portals on es pot adquirir.
Aquesta versió castellana, mirall de la versió en anglès 
www.meettheauthor.com, que arriba als dos milions de 
descàrregues gratuïtes dels més de 1400 vídeos enre-
gistrats, ja compte amb 52 escriptors nacionals, a més 
d’incloure també autors d’altres països; l’objectiu és arri-
bar als 500 escriptors a finals d’any. Algun dels escrip-
tors que hi trobem són: Lorenzo Silva, Fernando Marías, 
Rafael Reich, Jordi Costa, Espido Freire, Paulo Coelho...
Darrera d’aquesta iniciativa trobem una petita empresa es-
panyola fundada per quatre socis. Un d’ells, Pablo Sánchez, 
en declaracions a l’agència Efe va explicar que «la idea és 
proporcionar als lectors un canal de promoció literària on 

l’autor expliqui en un vídeo, en un màxim de dos minuts, de 
què tracta la seva obra». Aquest portal és d’accés gratuït 
i es financia a través de les tarifes que han de pagar les 
editorials que el vulguin usar com a canal de marketing o 
promoció literària, a qui ofereixen els serveis de gravació, 
producció i edició del vídeo, compressió a streaming de 
flash i espai en el disc dur, inserció i catalogació del vídeo 
en el portal, i llicència permanent per al seu ús publicitari 
per part de l’autor, el seu representant i l’editor.
Els autors poden gravar els vídeos a la seu de la prò-
pia empresa o bé des d’on vulguin, tot i que per bé de 
l’homogeneïtat del conjunt han de complir amb uns es-
tàndards. El funcionament és molt similar al de YouTube, 
doncs tal i com expliquen els seus fundadors, l’objectiu 
principal és que es tracti d’un portal dinàmic, que «can-
viï constantment» i que permeti incloure a molts autors. 
Cada vídeo pot estar penjat al portal un any, «molt més 
temps del que la majoria de llibres està en les llibreries», 
segons Sánchez.

Arriba el YouTube literari
Els autors parlen als lectors dels seus llibres en vídeo i els presenten les novetats per Olga Sala

L’editorial no es responsabi-
litza dels canvis que puguin 
esdevenir-se en la programa-
ció dels actes de l’agenda, 
així com tampoc de les opi-
nions dels col·laboradors i 
anunciants.

Podeu confirmar totes les ac-
tivitats trucant als telèfons 
indicats en el directori de la 
pàgina 22.

Consulteu www.literata.cat
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divendres01
     

festival BCnegra
Inauguración de la exposición:  
“El perro de Baskerville”
Portadas y carteles de una de las novelas 
protagonizadas por Sherlock Holmes, el detective 
más famoso de todos los tiempos. Con la 
presencia de Joan Proubasta, presidente del 
Círculo Holmes, y José María fernández Abril, 
presidente del Colegio Oficial de Detectives 
Privados de Cataluña.

12.00 h Biblioteca Jaume Fuster

Enreda’t amb l’acció
“Un viatge per l’univers”

18.00 h Biblioteca Vapor Vell 

“Aliments, alimentos, food”
De Carlos García Ruiz i Imma Codorniu Tomás.
Després de diverses reivindicacions, el govern 
ha reconegut les llengües de signes existents a 
l´Estat, entre elles, la llengua de signes catalana 
(LSC). La Fundació Privada Illescat porta més de 
set anys contribuint a normalitzar i difondre la LSC 
a Catalunya, mitjançant la publicació de set llibres i 
nombrosos DVDs. “Aliments, alimentos, food” és el 
darrer dels llibres publicats, que recull prop de 500 
signes relacionats amb l´alimentació. Els autors ens 
explicaran avui la seva expèriencia.

19.00 h FNAC Diagonal Mar

Charlas literarias con los autores de: 
“Lecturas nómadas”
De Eduardo Moga. Ed. Candaya

“Cuadernos del hábito oscuro”
De Ernesto Pérez Zúñiga. Ed. Candaya 

19.30 h Alibri Llibreria

Presentació del llibre:  
“El control en la empresa, cómo investigar 
legalmente a la competencia y a los 
empleados”
De David Escamilla i Francisco Marco.
Ens acompanyaran el catedràtic de dret penal  
fermín Morales Prats autor del próleg i el periodista 
Albert Castillón.

19.30 h Casa del Llibre

Presentació del llibre: “Miti Logiche”
De Fabio Donalisio, Ed. ExCogita, Italia, 2007

19.30 h La Central del Raval

Recital de poesia, música  
i tasses de cafè
Poesia i saxo. Recital de “BARCELOnA AMOR 
fInAL” de Joan Margarit. Amb el poeta i 
l’acompanyament musical de Carles Margarit. 
20.00 h Fòrum FNAC l’Illa

“sopa de lunares”
Encuentro con la autora Diana Raznovich. 
Diana Raznovich entiende la historieta como 
prima hermana de la poesía, pariente nada lejana 
de las artes plásticas y amiga con derecho a 
roce y desayuno del grafitti. A medio camino 
entre Maitena y “sexo en nueva York”, “Sopa 
de lunares” es su nuevo álbum, un desafío a la 
prepotencia, un antivirus humorístico contra la 
corrupción.

20.00 h Sección de libros FNAC Triangle

Biblioteca de nit 
Cinema dels 80: “Regreso al futuro”
21.30 h Biblioteca Vapor Vell

Sac de rondalles 
18.00 h 

Biblioteca Les Corts-Miquel Llongueras

Petit format. “Carnestoltes. Jo voldria ser …”
18.00 h 

Biblioteca Poble-sec Francesc Boix

Petit format. “Una tarda d’òpera”
18.00 h

Biblioteca Xavier Benguerel

dissabte02

“Yo cocino tu pintas.  
100 Recetas solidarias” 
De VVAA. Presentación con alguno de los autores. 

19.00 h Fòrum FNAC l’Illa

Aperitius musicals 
“Zum, zum, zum”

12.00 h
Biblioteca Vapor Vell

Mots en joc 
“Poeteca”
18.00 h 

Biblioteca Guinardó-Mercè Rodoreda

Mots en joc 
“Arriba el circ”

18.00 h 
Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra

Mots en joc 
“Qui vola per la ciutat?”

18.00 h 
Biblioteca Xavier Benguerel

La FNAC dels més petits
Taller de cómic y concurso de dibujo

Si no te has perdido ninguna película de superhéroes de los 
últimos tiempos y además te encanta el manga, este taller 
es para ti. Un profesor de dibujo te enseñará las pautas 

elementales para aprender la técnica del esbozo,  
el rotulado y el pincel final para ilustrar androides, 

cazarrecompensas, heroínas y karatekas de otro mundo. 
Además, podrás participar en el concurso de dibujo. La FNAC 

dels més petits Taller de cómic y concurso de dibujo. 
18.30 h

FNAC Diagonal Mar

diumenge03

Petit Format 
“Carnestoltes. Jo voldria ser …”

12.00 h
Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra

Sac de rondalles
Contes del diumenge: “Blau i verd fan groc”

12.00 h 
Biblioteca Sagrada Família

dilluns04

festival BCnegra
Homenaje a los guionistas radiofónicos del 
género negrocriminal: “Vuelve Taxi Key”
Un capítulo de Taxi Key se emtirá en directo a las 
18 h por “La Ventana”, el programa de Gemma 
Nierga de la Cadena Ser. Se podrà presenciar 
en la sala Tete Montoliu de l’Auditori. Después 
de la representación se hará un coloquio con la 
participación de Armand Balsebre, profesor;  
Ramón Espelt, profesor; francisco González 
Ledesma, novelista; i Josep Maria Martí, 
periodista. Acto gratuito con invitación previa. 
Recogida de invitación a partir del 29 de enero en 
las taquillas del Palau de la Virreina. Aforo limitado.

21.00 h L’Auditori

Conferencia: “Conflict Mentorig”
Tino Prat y Lluis Casado

19.00 h Librería ExcellencE

Cicles temàtics 
“Visions de la ciència”
19.30 h Biblioteca Les Corts-Miquel Llongueras

Biblioteca de nit 
“Cinefòrum cine social”
21.30 h Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra

Biblioteca de nit 
“Amics del cinema”
21.30 h Biblioteca Sagrada Família

Biblioteca de nit 
“fòrum de les músiques”
21.30 h Biblioteca Vapor Vell

Petit Format. “Carnestoltes. Jo voldria ser …”
18.00 h 

Biblioteca El Carmel-Juan Marsé

dimarts05

festival BCnegra
Mesa redonda: “El lugar del crimen” 
Carles Porta y Andrea schenkel conversan sobre 
realidad y ficción Moderadora: Clàudia Pujol. 
Traducción simultánea del alemán.

16.00 h Palau de la Virreina

Mesa redonda: “nuevos personajes. 
nuevas situaciones”
Participantes: Reyes Calderón, Tomás García  
Yebra, nacho Guirado y Rosa Ribas. Moderador: 
fernando Martínez Laínez.
17.45 h Palau de la Virreina

Enreda’t amb l’acció 
“24 hores en una bassa africana”
18.00 h Biblioteca El Carmel-Juan Marsé

Enreda’t amb l’acció 
“Roma, vista per dins”
18.00 h Biblioteca Francesca Bonnemaison

no t’ho perdis! Cinema 
M.F. Ruiz de Villalobos 

19.00 h Biblioteca Bon Pastor

>>
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Auchincloss, Louis
La educación  
de Oscar fairfax
Libros del Asteroide | 2008 
249 pg. | 17.95 €
Escrita como unas 

memorias ficticias, Auchincloss refleja la 
alta sociedad, el mundo del dinero y las 
flaquezas de quienes lo puebla ...

Gracq, Julien
A lo largo del camino
El Acantilado | Barcelona 
2007 | 241 pg. | 18.00 €
“El camino al que se refieren 
las notas que forman este 

libro es por supuesto el que atraviesa y enlaza 
los paisajes de la tierra. Es también, algunas 
veces, el del sueño, y a menudo el de la 
memoria, la mía y también la memoria colectiva, 
a veces la más lejana: la historia, y por eso es 
también el de la lectura y el del arte.”

Baixauli, Manuel
L´home manuscrit
Proa | Barcelona | 2007
210 pg. | 18.30 €

Makine, Andreï
Réquiem por el Este
Tusquets | Barcelona | 2007 
302 pg. | 18.00 €
¿Por qué fusilaron a mi 
padre?, le pregunta un día un 

adolescente huérfano a Sacha, la mujer de 
pelo cano que, una noche, cuando era niño, 
lo salvó de una muerte segura al llevárselo, 
estrechándolo entre sus brazos, de una cabaña 
escondida en un bosque del Cáucaso.

Malamud, Bernard
El reparador
Sexto piso | 2007 | 
327 pg. | 19.00 €
En la época del zar Nicolás 
II,en la que predominaba 

el antisemitismo, Yakov Bok harto de su 
infructuosa existencia, busca un futuro 
mejor en Kiev, lejos del aislamiento de la 
comunidad judía.

Odifreddi, Piergiorgio
La matemática del siglo 
XX. De los conjuntos a 
la complejidad
Genérico | Madrid | 2006 
267 pg. | 16.90 €

El siglo XX fue el siglo de la matemática: 
sólo en cien años se demostraron más 
teoremas que en todo el curso de la 
historia, y muchos de ellos han encontrado 
aplicaciones en múltiples campos de la 
ciencia e incluso de las humanidades. 

Cantero, Edgar
Dormir amb  
Winona Ryder
Proa | Barcelona
17.00 €

recomana...

Amb 26 anys, la SETMANA DEL LLIBRE EN CATALÀ 
és més activa que mai, i això ho demostra el gran 
nombre d’activitats programades a l’envelat i a altres 
indrets de la ciutat de Barcelona, com a les llibreries 
de Catalunya que s’hi han volgut implicar. 

Amb la clara idea de què fomentant el llibre es fomen-
ta la lectura, s’estan donant les darreres pinzellades 
a la 26a edició de la SETMANA DEL LLIBRE EN CATALÀ 
(28 de febrer al 9 de març), que segueix el model en-
degat fa dos anys amb un gran envelat a Barcelona i 
la complicitat de llibreries de tot Catalunya. Per tercer 
any consecutiu la festa del llibre en català té una seu 
central a Barcelona i subseus a les llibreries de tot 
Catalunya que s’han volgut afegir a la SETMANA. 

Moltes activitats per a tothom
A més de les moltes activitats organitzades per als 
nens i nenes, n’hi haurà un gran nombre de pensades 
per als adults. A tall d’exemple, es poden nomenar el 
sofà 806 (diàlegs de mitja hora de durada entre dos 
personatges del món literari català), la Lectura públi-
ca de la Plaça del Diamant, la mostra cinematogràfi-
ca La Literatura catalana al cinema, i el Dictat (on 
tothom que ho vulgui podrà posar a prova els seus co-
neixements de català). També hi haurà una Gimcana 
en la que els participants hauran de recórrer llibreries 
de Barcelona i trobar-hi enigmes amagats.

Com és tradicional, enguany es lliurarà també el Pre-
mi Trajectòria a un professional del món de la cultura 
catalana que ha destacat per la seva trajectòria en 
favor de la cultura catalana. 

La gran llibreria en català
El gran envelat que serà la seu central de la SETMA-
NA, serà una gran llibreria de fons (amb exemplars 
anteriors a l’1 de gener de 2008) amb uns 80.000 
volums, que es podran adquirir. Per tal de fer més 
fàcil i còmoda la localització dels llibres, la llibreria de 
l’envelat s’ha estructurat en tres seccions: ficció, no-
ficció i infantil i juvenil, que alhora tindran subdivisions 
temàtiques. 

 Dels dies 28 de febrer al 9 de març se celebrarà la seva 26 edició
 a l’Avinguda de la Catedral de Barcelona

LA sETMAnA DEL LLIBRE En CATALÀ
sERÀ MÉs PARTICIPATIVA QUE MAI

LA CEnTRAL
C/. Mallorca, 237 · 08008 Barcelona
LA CEnTRAL DEL RAVAL
Elisabets, 6 · 08001 Barcelona
www.lacentral.com
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dimarts05

Vine a fer un cafè amb…  
“Dones d’aigua”
El mite literari de l’ondina en la música. 
Xavier Cester

19.00 h Biblioteca Francesca Bonnemaison

no t’ho perdis! 
Teatre: “Boscos endins”
Amb Dagoll Dagom

19.00 h Biblioteca Sant Antoni-Joan Oliver

Conferencia: “Regresiones: sanando las heridas 
del alma curamos el cuerpo y la mente”
Cristina San Miguel

19.00 h Librería ExcellencE

festival BCnegra
Mesa redonda: “negra y gallega.  
La narrativa policial en Galicia, hoy”
Hoy nos acercamos a la novela negrocriminal en 
gallego. Participantes: Diego Ameixeiras y Xose 
Miranda. Moderador: Joaquim Ventura.

19.30 h Palau de la Virreina

“El sahara avui, més enllà dels mites”
El Dr. Manuel Julivert, geòleg i professor emèrit de 
la UB i en Pep Bernadas, d’Altaïr, plantejaran les 
seves diferents perspectives del Sàhara i obriran un 
col·loqui amb el públic.

19.30 h Llibreria Altaïr

“La cuina de la poma” 
D’Eliana Thibaut. Presentació amb l’autora. 

19.30 h Fòrum FNAC l’Illa

Presentació del llibre: “La llum dels orfes”
De Jaume Ferrer, publicat a Pagès editors. 
A càrrec de de David Castillo, periodista; Adelais de 
Pedrolo, presidenta de la Fundació Pedroso; i Lluís 
Pagès, director de Pagès editors.

19.30 h Espai Mallorca

Presentación del libro: “sin ánimo de ofender”
La ofensa como contaminante emocional: estrategias 
para lograr un territorio interior armónico.
Jaume Soler y María Mercè Conangla

20.15 h Librería ExcellencE

Biblioteca de nit 
“Penjats de la lectura”
21.30 h Biblioteca Guinardó-Mercè Rodoreda

Biblioteca de nit 
Taller: “fotografia Digital I”
21.30 h Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra

El món dels tovets
17.30 h 

Biblioteca Can Rosés

Petit Format. “Els ocells de Madó Fàtima”
18.00 h 

Biblioteca Canyelles

Petit Format 
“Carnestoltes. Jo voldria ser …”

18.15 h 
Biblioteca Francesc Candel

Petit Format. El monstre de xampú
18.15 h 

Biblioteca I. i J. Lola Anglada

dimecres06

Comentari de “Terra baixa”
11.30 h Biblioteca Xavier Benguerel

festival BCnegra
Mesa redonda:  
“Primeras novelas. nuevas propuestas”
Publicaron su primera novela negrocriminal en 
el año que acaba de terminar. Participantes: 
Mercedes Castro, José Luis Ibáñez, Jerónimo 
Tristante y Willi Uribe. Moderador: Raúl Argemí.
16.00 h Palau de la Virreina

Punto de intercambio de libros
De 16.30 a 20 h Palau de la Virreina

T’interessa!  
Enreda’t amb l’acció: 
“Com és el color carn” 
17.30 h Biblioteca Bon Pastor

festival BCnegra
Mesa redonda: “Personajes de ficción, 
protagonistas en la realidad”
¿Cómo son en la realidad los protagonistas  
de la ficción? ¿Existe Petra Delicado o el jefe  
Álex del Toro?. Participantes: Margarita García 
Gómez, inspectora jefe del Cuerpo Nacional de 
Policía; Alicia Jiménez Bartlett, novelista; Juana 
López, detective privada; Andreu Martín, novelista; 
Carles Quílez, periodista y novelista.  
Moderador: Alejandro Gallo, novelista y policía.

17.45 h Palau de la Virreina

La Claqueta 
Cicle Road Movies: “El mago de Oz”
19.00 h Biblioteca Francesc Candel

Vine a fer un cafè amb… “Un espacio de la 
modernidad literaria europea”
Antoni Martí.

19.00 h Biblioteca Francesca Bonnemaison

Cicles temàtics 
“Amb les botes de set llengues”
Trobades amb traductors 

19.00 h Biblioteca Nou Barris

Conferencia: “La muerte en vida: 
herramientas para superar la angustia, la 
depresión y la soledad”
Magda Gomar

19.00 h Librería ExcellencE

festival BCnegra
Mesa redonda: “Homenaje a Jaume fuster”
Hace diez años nos dejaba Jaume Fuster.  
Es difícilresumir su inmenso trabajo realizado con 
tanto entusiasmo. Participantes: Margarida Aritzeta, 
Manel Barceló, Àlex Martín Escribà, Antoni Lloret, 
Andreu Martín, Teresa solana.  
Moderador: Jordi Cervera.

19.30 h Palau de la Virreina

Presentació del poemari:  
“Compasión en el tiempo de los locos”
De Teresa Domingo Català. Ed. Omicron.
La presentació anirà a càrrec de l’escriptor Ivan 
Humanes Bespín.

19.30 h Casa del Llibre

“Yo, Matías”
De fernando sendra. Presentació amb l’humorista 
gràfic i Carles santamaría, periodista i director del 
Saló Internacional del Còmic de Barcelona. 

19.00 h Fòrum FNAC l’Illa

Presentació del llibre: 
“¿De quién hablan las noticias?”
Ed. Icaria. Guía para humanizar la información.
Amparo Moreno, Florencia Rovetto, Alfonso Buitrago.
Hi participaran: Rosa Marqueta, TV3 Maricel 
Chavarria, La Vanguardia Pilar sampietro, RNE Josep 
Maria Casasus, UPF Amparo Moreno, autora del llibre.

19.00 h 
Sala d’Actes del Col·legi de Periodistes de Catalunya

Poesia i Copes
Amb Joan-Elies Adell i Isabel García.  
Poesia i copes és un acte cultural i social 
centrat en la lectura de Poemes. Poetes 
de llarga trajectòria i Poetes joves llegiran 
els seus Poemes a l’Espai Mallorca en un 
ambient informal i distès.

19.30 h Espai Mallorca - Xalar café

Biblioteca de nit 
Lectura de teatre: “Evolución”
Aina Tur

21.30 h Biblioteca Guinardó-Mercè Rodoreda

Biblioteca de nit “Introducció al mim”
21.30 h Biblioteca Vapor Vell  

Biblioteca de nit 
“Cercle de Poetes Decadents”
21.30 h Biblioteca Vila de Gràcia 

Sac de rondalles
18.00 h

Biblioteca Poble-sec Francesc Boix

dijous07

T’interessa! 
“Reciclatge = Creativitat”
Taller per a pares i mares. 

15.15 h Biblioteca Bon Pastor 

festival BCnegra
narrativa negrocriminal noruega 
Anne Holt conversa con Cristina fallarás y con 
Empar fernández. Moderador: Ricard Ruiz Garzón. 
Traducción simultánea del inglés.

16.00 h Palau de la Virreina

Punto de intercambio de libros
De 16.30 a 20 h Palau de la Virreina

Mesa redonda: “siempre hubo tiempos 
oscuros, siempre hubo tiempos confusos”
Participantes: Philip Kerr, Rafael Vallbona. Moderador: 
Antonio Lozano. Traducción simultánea del inglés.

17.45 h Palau de la Virreina 

>>

>>
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En vespres de Nadal i mentre escoltem el darrer 
disc de Rufus Wainwright, entrevisto a Mònica 
Martín, fundadora i directora de MB Agencia Li-
teraria (www.mbagencialiteraria.es), que repre-
senta a uns 40 autors espanyols, uns 4.000 
títols i unes 25 agències i editorials, majoritària-
ment nord-americanes. 
L’agent literari és l’intermediari entre l’autor 
(qui cedeix l’explotació dels drets de propietat 
intel·lectual) i l’editorial (qui els explota). La 
seva tasca consisteix principalment en vetllar 
pels interessos dels seus representats, acon-
sellar-los com a lector professional i en la seva 
trajectòria, procurar que els llibres es publiquin 
i promocionin de la millor forma possible. Fins 
la seva aparició, aquest paper era desenvolupat 
tradicionalment pels editors... En quin moment 
van esdevenir necessaris? Per què són una figu-
ra controvertida en el sector editorial?

Olga sala – Carmen Balcells, la més cèlebre de les agents literàries, ha declarat 
que els editors no poden ser bons agents... Creus que els agents literaris han 
guanyat terreny als editors? 
Mònica Martín – No es tracta de guanyar terreny. Cadascú fa una tasca diferent 
encaminada en la mateixa direcció: el bé del llibre. Els editors els publiquen i 
els agents en gestionen els drets per decisió de l’autor. En el passat, l’editor 
publicava i, a més, feia el paper d’agent, com continua passant al món de l’art, 
on el marxant fa les tasques d’editor i agent. El mateix passava en el cinema, 
on els grans estudis tenien les seves estrelles, els seus directors i guionistes i 
muntaven les pel·lícules amb ells... fins que tot va canviar amb l’aparició de les 
anomenades talent agencies (que fan el mateix que els antics estudis, però ne-
gocien amb les productores perquè els projectes que presenten es converteixin 
en realitat). Al món del llibre ha passat doncs com al cinema: les coses s’han 
“endreçat” i cadascú té el seu paper: els productors i editors produeixen i publi-
quen, mentre que els creadors s’han buscat una figura (l’agent) independent que 
només vetlli pels seus interessos.

O.s. – En quina mesura creus que l’agent literari s’ha d’involucrar en la vida / 
obra dels autors que representa?
M.M. – En la mesura que l’escriptura forma part de la vida de l’autor, però no crec 
en la figura de la marona/agent. Un autor, quan ve a l’agència i m’entrega una obra, 
està en un moment molt vulnerable, em fa una prova de confiança i he d’estar a 
l’alçada professional d’aquest gest. És una relació professional basada en la con-
fiança total, una aliança que només funciona si es parla el mateix idioma i si es 
veuen les coses en sintonia. És evident que hi ha d’haver una química... Per altra 
banda, l’agent no pateix de la mobilitat professional que afecta tant als editors, 
està sempre al costat de l’autor, és el seu element estable, el seu referent.

O.s. – Hi trobes alguna explicació envers el fet de que la majoria dels agents 
són dones?
M.M. – És pura i simplement per una qüestió de sostre professional que posa 
de relleu el paper que les dones tenen en l’àmbit de l’edició. Un home no ha 
‘d’emigrar’ tant com les dones per arribar professionalment on vol (i pot) ser. 
MB Agencia Literaria és una agència fundada per dones... i moltes agències són 
propietat de les dones que les dirigeixen. El mateix passa amb tantes editorials 
independents dirigides per dones... L’àmbit “corporatiu” però, sembla contradir 
aquest impuls: només cal veure quantes dones hi ha als consells de direcció...

O.s. – Des de la teva tasca a MB ets la responsable de l’exportació de gran part 
dels joves talents espanyols (Ángela Vallvey, David Trueba, Ignacio Martínez de 
Pisón, Juan Bonilla...). En quins mercats és més fàcil aquesta exportació i en 
quins és més difícil? 
M.M. – Als Estats Units (el mercat més complicat) només un 3% de la producció 
editorial són traduccions i les editorials estan en mans de les seves pròpies xarxes 
comercials, que imprimeixen una gran pressió mercantilista sobre els seus editors. 
Potser caldria revisar el concepte de melting pot: fixa’t que quan Amenábar va fer 

Abre los ojos no van doblar la pel·lícula, sinó que van fer-la de nou, Made in USA, 
per acostar-la al públic. Pel que fa als llibres, a Espanya el percentatge de traduc-
cions i autors propis està més o menys igualat (o desigualat, segons es miri), però 
el fet és que el lector té molta més varietat al seu abast. Pel que fa als meus au-
tors, que són literaris, penso que a la llarga, la literatura viatja millor que no pas els 
llibres que són estrictament comercials o conjunturals. La consolidació d’un autor, 
però, requereix temps, que és el que sovint no s’avé amb la política de guanys im-
mediats. De totes maneres, som molt corcons i no abandonem gens fàcilment.

O.s. – Amb motiu del recent desè aniversari de MB Agencia Literaria, Juanjo 
sáez us ha fet unes il·lustracions que fan palesa la controvèrsia que us envolta 
dins el sector editorial. Les diverses vinyetes contenen opinions força negati-
ves... Merescudes o injustes?
M.M. – Com tot: depèn de qui s’ho miri. Les vinyetes del Juanjo són molt “self 
deprecating”, que és l’humor per excel·lència, el que dispara contra un mateix. 
És molt del Juanjo, que d’altra banda ens coneix molt bé. Com va dir-me un editor 
estranger a la fira de Frankfurt “és la primera vegada que veig per escrit la defi-
nició exacta d’un agent... i que consti que això és el que diem de tots menys de 
vosaltres, eh?”. Doncs això, visca la ironia.

O.s. – no hi ha estudis per ser agent literari. Com vas arribar a ser-ne una? Quin 
és l’origen de la teva vocació? Quines qualitats i coneixements són indispen-
sables?
M.M. – Després d’estudiar Filologia Hispànica i Francesa a Toulousse, vaig co-
mençar com a traductora del l’anglès, francès i italià, sovint per l’editorial Anagrama 
(www.anagrama-ed.es). Després allà mateix vaig dur la premsa durant cinc anys 
(una feina molt dura i difícil) i aquella va ser la meva escola. Fa deu anys vaig muntar 
una agència amb Silvia Bastos, fins que ens vam separar el 2001 i vaig continuar 
amb la Teresa Vilarrubla. Pel que fa a coneixements indispensables, et diria que 
com més es conegui el sector, millor. Teresa Vilarrubla va estar deu anys a Tusquets 
(www.tusquets-editores.es), jo cinc a Anagrama. Lògicament, els llibres han de for-
mar part de la teva vida i cal tenir paciència, perseverança, rigor... com a qualsevol 
empresa, perquè una agència literària és una empresa com qualsevol altra. 

O.s. – Com veus l’estat del sector editorial?
M.M. – Malgrat les queixes, el veig bé i sóc optimista. Cada vegada es venen més 
llibres (tot i que no vol dir que se’n llegeixin més). El que sí trobo a faltar potser 
és un tractament més favorable, d’excepció cultural des de les administracions i 
un bon disseny de plans d’estudis que fomenti la lectura de debò (en comptes de 
campanyes esporàdiques i inútils).

O.s. – Què en penses del cànon digital, les noves tecnologies i com tot plegat 
afecta al sector del llibre? 
M.M. – El cànon em sembla indispensable. No puc entendre com tenim totalment 
assumit que si comprem una barra de pa hem de pagar-la i que hi hagi persones que 
defensin que podem adquirir un llibre o una cançó gratuïtament. Si no paguem els 
creadors, seria un miracle que continuessin creant. Una altra cosa és que es pugui 
millorar com s’articula. Jo, fins i tot, aniria més enllà i buscaria compensacions pel 
moment en que una obra passa al “domini públic” sense contemplacions. Penso 
que el llibre en paper té una vida molt llarga, que se simultaniejarà amb altres for-
mats durant temps... però anar en contra de la digitalització no té cap sentit, és una 
realitat imparable. De totes maneres, amb els precedents de la música (pirateria, 
etc.) cal anar amb compte i protegir la propietat intel·lectual: que gaudeixi tothom 
dels beneficis del món digital... i tothom vol dir també els creadors i la indústria que 
fa l’esforç de posar les seves creacions a l’abast de tothom. Fa ben poc he adquirit 
un Sony Reader (www.sony.com) i és una meravella. Em permet carregar-hi molts 
manuscrits i llegir-los còmodament. Penso que serà un suport més i, sempre que la 
qualitat del text es mantingui, si amb l’e-book la gent llegeix més, benvingut!

GENT DE LLETRES
entrevista per Olga Sala

Entrevista a

Mònica Martín
directora de MB Agencia Literaria
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dijous07

Enreda’t amb l’acció 
“Como se hace un libro” 
18.00 h Biblioteca Sant Pau-Santa Creu

Balanç del projecte frankfurt 2007
Conferència de Josep Bargalló.  
El director de l’Institut Ramon Llull, que 
ha estat l’encarregat de dur a terme el 
desplegament a Frankfurt, durant més d’un 
any, de la cultura catalana, explicarà les 
accions, esdeveniments i el programa que 
es va desenvolupar, així com les sensacions 
que va despertar entre el públic alemany i 
internacional desplaçat fins a Frankfurt, per 
acabar valorant l’èxit que ha representat.

19.00 h Col.legi Oficial de doctors i 
Lliçenciats en Filosofia i Lletres i Ciencies de 
Catalunya

Conferencia: Aprende a aplicar  
“El secreto” en tu vida diaria
Mikah de Waart

19.00 h Librería ExcellencE

Vine a fer un cafè amb…  
“El pont dels jueus”
Martí Gironell

19.00 h Biblioteca Jaume Fuster

festival BCnegra
Mesa redonda: “Islas negras” 
¿La narrativa negrocriminal incorpora elementos 
específicos?. Participantes: Maria Antònia Oliver, 
Guillem Rosselló Bujosa, Antoni serra, Miquel 
Vicens. Moderador: sebastià Bennassar.
19.30 h Palau de la Virreina

Relato electoral de España (1977-2007)
Del periodista Carles Castro

19.30 h La Central del Raval

El meu país
Avui, el sociòleg Joan Micó oferirà una mirada 
diferent sobre ANDORRA. Aquest petit Estat tant 
proper, a cavall entre França i Catalunya, en el fons, 
un desconegut per a bona part de nosaltres.

19.30 h Llibreria Altaïr

Atac i defensa dels drets d’autor
Vint anys de la Llei de Propietat Intel·lectual
Presenten: Montserrat Conill (Presidenta de 
l’Associació Col·legial d’Escriptors de Catalunya 
- ACEC) i Guillem-Jordi Graells (President de 
l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana - AELC).
Participen: Mario sepúlveda (advocat) i els escriptors 
Eduardo Mendoza i Baltasar Porcel.
19.30 h 
Sala d’Actes del Col·legi de Periodistes de Catalunya

Presentació del llibre: “Estimades amigues. 
El darrer escrit d’una Doña Elena francis 
silenciosa i silenciada”
De Pietat Estany. Ed. Dèria-La Magrana.
En l’acte intervindran el sociòleg i periodista salvador 
Cardús, el periodista salvador Alsius, i el director de 
Dèria Xavier Cambra.

19.30 h Casa del Llibre

Presentació del llibre: “Invitació a la 
felicitat”. Assaig gastronòmic
D’Andreu Manresa, publicat a Hiperdimensional Edicions.

19.30 h Espai Mallorca

Els viatges de la paraula: 
“De pensament, paraula i obra” 
Presentació del llibre: “La herida absurda”
Amb Francisca Aguirre.

20.00 h Biblioteca Guinardó-Mercè Rodoreda

Presentación del libro: “100 preguntas que 
cambiarán tu vida en menos de una hora”
Raimon Samsó

20.15 h Librería ExcellencE

Vine a escoltar i explicar contes  
al Cuentod@s!
Espai obert a tothom per explicar contes:

20.45 h Centre Cultural Pati Llimona

El món dels tovets
18.00 h 

Biblioteca Sagrada Família

Petit Format. “El monstre de xampú”
18.00 h

Biblioteca Sofia Barat

El món dels tovets
18.00 h 

Biblioteca Vila de Gràcia

divendres08

festival BCnegra
Mesa redonda: “La corrupción,  
¿es inequívocamente mediterránea?”
Economía sumergida, imperio del ladrillo, 
manipulación mediática, sistema judicial 
ineficiente, servicios secretos que miran a otro 
lado, monopolio informativo, droga y extrema 
derecha. Participantes: Gianrico Carofiglio, 
Giancarlo de Cataldo, Petros Markaris.  
Moderador: Carles Quílez.  
Traducción simultánea del italiano y del inglés.

16.00 h Palau de la Virreina

Punto de intercambio de libros
de 16.30 a 20 h Palau de la Virreina

Mesa redonda:  
“Inspectores. Clásicos y modernos”
Frente al detective de la gabardina ajada, los 
nuevos policías se mueven en geografías diversas 
y enambientes alejados de la marginalidad. 
Participantes: Andy Oakes, Mark Billingham, Juan 
Bolea, David Hewson, Leif G. W. Persson. Modera: 
José Luis serrano. Traducción simultánea del inglés.

17.45 h Palau de la Virreina

Cicles temàtics 
“Amb les botes de set llengues”
Trobades amb traductors  

19.00 h Biblioteca Jaume Fuster

festival BCnegra
Mesa redonda: “P.D. James, la primera 
dama del crimen”
Un homenaje a la ganadora del premio Pepe 
Carvalho 2008.
Participantes: Alicia Giménez, Ana María Moix, 
Rosa Ribas, Daniel Vázquez sallés.  
Moderador: Paco Camarasa.

19.30 h Palau de la Virreina

Presentació del llibre:  
“El nebot de Rameau”
De Denis Diderot. Ed. Accent.
Presentat per l’actor Ramon Madaula.

19.30 h Casa del Llibre

sesión de psicomagia
Después de una sesión de psicomagia con 
Cristóbal Jodorowsky uno puede acabar 
convertido en un tigre con un collar de 
diamantes o sentirse como un águila 
sobrevolando el Amazonas. 
Jodorowski ha aprendido de los chamanes  
de México y de su propio padre. 
Esta tarde, este maestro de la imaginación 
tal vez cambie tu percepción de las cosas, 
echándote el tarot como jamás lo ha hecho 
nadie.

Horario por confirmar 
FNAC Triangle

Tarda de poesia
Amb Francisca Aguirre

19.00 h Espai Betúlia

Biblioteca de nit 
Ciència-ficció: “La mujer en la Luna”
21.30 h Biblioteca Sagrada Família 

festival BCnegra
Blues y novela negra
Otros sonidos integran la banda musical de la 
novela negrocriminal. Siempre pensamos en las 
diversas manifestaciones del jazz cuando nos 
referimos a la novela negra. Hoy hablamos de 
blues. Conferencia con ilustraciones musicales  
de Manuel L. Poy.
Acto gratuito con invitación previa.  
Recogida de invitaciones a partir del 29 de enero 
en las taquillas del Palau de la Virreina.  
Aforo limitado.

22.00 h Antigua fábrica de Estrella Damm

Biblioteca de nit 
Concert: “Tango argentí”
22.00 h Biblioteca Guinardó-Mercè Rodoreda

Biblioteca de nit 
Cinema dels 80: “Willow”
22.00 h Biblioteca Vapor Vell

Enreda’t amb l’acció 
“Vampir va a l’escola”

18.00 h
Biblioteca Fort Pienc

Petit Format 
“Santa Eulàlia. La teva Laia”

18.00 h
Biblioteca Les Corts-Miquel Llongueras

Sac de rondalles
18.00 h 

Biblioteca Ramon d’Alòs-Moner

Enreda’t amb l’acció 
“Un viatge per l’univers”

18.00 h 
Biblioteca Vapor Vell

>>

>>

>>
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nARRATIVA

La clivella
Autora: Doris Lessing 
Editorial: Edicions 62 
19,00 € · 215 pàg. 
Un vell senador romà explica 
la història de Les Clivelles, 
una antiga comunitat de dones 

ubicades en un terreny paradisíac, sense 
necessitat d’homes. L’inesperat naixement 
d’un nen desgavella tota l’harmonia.
També en castellà: La grieta 
Editorial Lumen · 19,00 € · 260 pàg.
 

sang calenta
Autora: Irène Némisrovsky 
Editorial: La Magrana 
12,00 € · 127 pàg. 
Novel·la inèdita de l’autora 
de Suite francesa. En aquest 
drama familiar situat a un 

entorn províncià, el protagonista, un home 
madur que ha voltat món, es disposa a reobrir 
el passat en forma de record quan una mort 
tràgica esquerda la calma del poble.
També en castellà: El ardor de la sangre.
Editorial Salamandra · 12,50 € · 158 pàg. 

Detrás de la boca
Autora: Menchu Gutiérrez 
Editorial: Siruela 
16,90 € · 145 pàg. 
Un seguit d’històries 
suggerents que prenen com 
a escenari un espai poc 

explorat: la boca. Boca per mastegar, per 
riure, per ser habitada, que amaga secrets, 
passadissos, memòries, que assaboreix 
plaers, i fa petons i explora el món… La 
lectora s’haurà de deixar engolir per aquest 
llibre-boca, seduïda per la màgia i la poesia 
d’una escriptura original.

Las filipinianas
Autora: Inma Chacón 
Editorial: Alfaguara 
18,00 € · 321 pàg. 
Saga de dones aristòcrates 
marcades pels viatges i la 
masoneria. En un clima de 

tensions polítiques, tres germanes nouvingudes 
a Manila, miren de fer-se un lloc enmig de les 
societats colonials del segle XIX.
 

El jardín de la oca
Autora: Toti Martínez de Lezea 
Editorial: Maeva 
20,00 € · 355 pàg. 
Època de grans catedrals, 
peregrinatge i esplendor de les 
grans religions. Al segle XIII 

el Camino de Santiago s’omple de misteris i 
viatgers de diverses confessions amb un únic 
afany: desxifrar els secrets del Jardín de la oca.

Maridos
Autora: Ángeles Mastretta 
Editorial: Seix Barral 
18.50 € · 259 pàg. 
Després d’anys sense veure’s, 
Julia Corzas explica històries 
d’amor al seu tercer marit: 

ràpidament van apareixent a escena marits 
infidels, vídues que creuen ésser felices, 
enamorades que sempre perdonen o nòvios 
que venen i tornen… Històries que fan aflorar 
els nusos difícils de tota relació.

recomana...

Quim Aranda (Barcelona, 1963) es periodis-
ta. Ha trabajado en Diari de Barcelona, El 
Observador, El Mundo y fue guionista del 
programa cultural de Televisió de Catalun-
ya, Stromboli. Desde 1998 colabora inin-
terrumpidamente en Avui: fue responsable 
durante dos años de la entrevista diaria de 
la contraportada y ahora escribe desde Lon-
dres, ciudad en la que reside. 
En 1995 publicó el libro-entrevista Què 
pensa Manuel Vázquez Montalbán, donde 
se repasaba la trayectoria vital e intelec-
tual del escritor. En 1997, como parte de 
su acercamiento a la obra montalbaniana, 
coordinó las actividades del Año Carvalho, 
homenaje celebrado con motivo del 25 ani-
versario de la primera aventura publicada 
del famoso detective, y escribió una bio-
grafía novelada del personaje (El país de la 
infancia y Viaje de ida y vuelta. Traducción 
italiana: Piacere, Pepe Carvalho. Biografia 
autorizzata dell’investigatore più famoso di 
Spagna), así como una serie de epílogos 
en varias ediciones conmemorativas de las 
novelas. 
Actualmente, Quim Aranda escribe En bus-
ca del señor Kaplan, novela que tiene su 
origen en las visitas de Alfred Hitchcock y 
Eva Marie Saint al Festival de Cine de San 
Sebastián, en 1958 y 1959, respectiva-
mente.

QUIM ARANDA
PREMIO NUEVO TALENTO FNAC CASTELLANO 2008

EDGAR CANTERO
PREMI NOU TALENT FNAC CATALÀ 2008

El avión de madera  
que logró dar media vuelta 
al mundo
Quim Aranda
Prólogo de José Antonio Garriga Vela 
Editorial Candaya Narrativa 7
624 páginas · 21x14 cm. · PVP: 22 €

Dormir amb Winona Ryder
Edgar Cantero
Editorial Proa · Any d’edició: 2007
PVP: 16,35 € · 17,00 € · 320 pàgines
Llengua de publicació: Català
Llengua original: Català
Novel·la Premi Ciutat de Badalona

Un avión de madera es un sencillo juguete. Un avión de ma-
dera capaz de dar media vuelta al mundo es un juguete ex-
traordinario. Como extraordinaria es la peripecia que centra 
esta conmovedora novela: la emigración de una familia an-
daluza que, a lo largo de tres generaciones, se desperdiga 
por Cataluña, Brasil, Estados Unidos y Argentina.
La emigración y el peso de la historia de España del siglo 
XX —y en especial de la Guerra Civil— en las generaciones 
que vivieron el conflicto directamente, y también en aquéllas 
que no lo sufrieron pero que son igualmente víctimas de sus 
consecuencias, son los ejes de esta novela que reivindica 
el valor de la memoria personal y colectiva como un bagaje 
vital necesario para encarar el futuro.
En El avión del madera que logró dar media vuelta al mundo 
se combinan de manera acertada diferentes niveles de lec-
tura: el retrato, a través de los ojos de un niño emigrado, de 
la Barcelona de los años 50 y 60; la exploración, desde el 
punto de vista de los perdedores, de buena parte del siglo 
XX español o la denuncia de ese tiempo de amnesia colec-
tiva que, en los primeros años de la democracia, nos dejó 
sin pasado… Pero a la vez puede leerse como una trágica 
historia de amor, soledad y derrota.

Un aspirant a escriptor que vol reciclar els seus somnis en contes 
descobreix, per una estranya epifania, que la font de la seva inspi-
ració és una persona que només ha vist en un parell de pel·lícules, 
que no ha conegut mai, que viu a més de cinc mil quilòmetres i 
que es diu Winona Ryder. Així el protagonista comença un viatge 
rere el rastre de la seva musa al llarg d’una cadena de personat-
ges estrafolaris: amics, professors, artistes, punks, creadors de 
fanzines, una ideòloga feminista, un cantant de heavy metal, un 
productor, un caçatalents i tot el repartiment d’una road movie 
sobre amor, cinema i cultura pop. Jorge Luis Borges va establir el 
1941 les pautes d’una hipotètica novel·la filosòfica i policial que 
ara pren cos amb Dormir amb Winona Ryder: una història feta de 
somnis, pel·lícules i diàlegs insòlits sobre “la recerca d’una ànima 
a través dels reflexos que deixa en les altres”.

PRÒLEG
Carrer Dagueria, 13 · Barcelona
www.llibreriaproleg.com

Escritor y dibujante de cómics, nace 
en Barcelona en 1981 y a los 17 
años finaliza su proceso de madurez 
mental, mientras cursa 3º de BUP 
en una clase de sólo ocho alumnos. 
Su pupitre fue la sala de partos de 
las primeras historietas de la Punk 
Ahoy!, de la que es director, guionis-
ta y dibujante. 
Mientras cursaba la carrera de Hu-
manidades, especializándose en 
invención de bibliografía fraudu-
lenta, la Universitat Pompeu Fabra 
vio nacer su primer fanzine, Última 
Convocatòria. En 2002 se incorporó 
al genial grupo comiquero Los Mi-
serables. 
Al empezar el 2006, Edgar dimite 
de su cargo de "director creativo" 
en una empresa de publicidad. Abu-
rrido del estrés empresarial y la ga-
laxia yupi en general, se embarca 
en la vida bohemia y deja que sus 
esfuerzos literarios le sufraguen la 
comida y el alquiler. 
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dissabte09

festes de sta. Eulàlia
Cap de setmana del 9 i 10 de febrer
Organitzades per l’Associacio de narradors i 
narradores. La participació serà mitjançant dos actes: 

Explica’ns Laia
Serà una narració curta (10 minuts) a l’inici 
d’activitats musicals de la festa en diferents espais 
del barri de la Ribera (Museu Tèxtil, Museu Picasso, 
Galeria Maeght, Sta. Maria del Pi, Museu Marítim...).
Aquestes narracions tindran lloc entre dissabte (matí 
i tarda) i diumenge al matí. 

Itinerari de contes de la Laia
Serà un passeig de narració continuada pels indrets 
més emblemàtics adscrits a la llegenda de Santa 
Eulàlia o amb empremtes romanes o medievals. 
La sortida serà al Pati Llimona. 
El repertori de contes haurà de ser per a tots els 
públics (nens i adults que ens trobaran narrant  
pels carrers). 

D’11.00 a 14.00 h

T’interessa! 
“Dialoga i relaciona’t amb els teus fills”
11.00 h Biblioteca Sant Pau-Santa Creu 

festival BCnegra
Mesa redonda:  
“nuevas miradas sobre viejas ciudades”
La ciudad vista por ojos foráneos. Mauricio Pisú 
conversa con Javier Abasolo, Rolo Diez  
y Gregorio León.

11.30 h Biblioteca Barceloneta - La Fraternitat

Aperitius musicals
12.00 h Biblioteca Guinardó-Mercè Rodoreda

Enreda’t amb l’acció 
“La maledicció del faraó”
12.00 h Biblioteca Torre Llobeta

festival BCnegra
Encuentro informal de los lectores  
con los autores y autoras participantes 
en BCnegra 2008
Mejillones y firmas

13.00 h Librería Negra i Criminal

Petit Format. “Santa Eulàlia. La teva Laia”
12.00 h 

Biblioteca Xavier Benguerel

Mots en joc
18.00 h 

Biblioteca El Carmel-Juan Marsé

Mots en joc
18.00 h 

Biblioteca Jaume Fuster

Mots en joc
18.00 h 

Biblioteca Nou Barris

Mots en joc
18.00 h 

Biblioteca Sagrada Família

Mots en joc
18.00 h 

Biblioteca Vapor Vell

diumenge10

Sac de rondalles
Contes del diumenge: “Contes de tots colors”

12.00 h 
Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra

dilluns11

Club de lectura: 
“Lecturas sencillas en catalán”
A cargo de Rubèn Mettini. Este club está dirigido a 
aquellos lectores que están aprendiendo el catalán 
o que tienen dificultades para leer en catalán. Una 
tarde al mes, el club se reúne para comentar un libro. 
El objetivo del club es fomentar el uso y la lectura del 
catalán entre personas no catalanohablantes.

17.30 h B. de l’Espai Cultural Caja Madrid

Cicles temàtics 
“Visions de la ciència”
19.00 h Biblioteca Garcilaso  

Cicles temàtics 
filosofia i actualitat:  
“La paradoxa de la tragèdia”
19.00 h Biblioteca Poble-sec Francesc Boix

“08. Any d’eleccions” 
Cicle de política
“Hillary Clinton. Retorno a la Casa Blanca”  
de Núria Ribó. Xerrada sobre les eleccions d’EEUU 
amb l’autora. 

19.30 h Fòrum FNAC l’Illa

Ciclo Empresa humana:  
“Dirigir en femenino”
Anna Mercadé Ferrando

19.30 h Librería ExcellencE

Biblioteca de nit 
“Amics del cinema”
21.30 h Biblioteca Sagrada Família

Petit Format. “Santa Eulàlia. La teva Laia”
18.00 h 

Biblioteca Sant Antoni-Joan Oliver

dimarts12

Enreda’t amb l’acció 
“24 hores en una bassa africana”
18.00 h Biblioteca El Carmel-Juan Marsé

Enreda’t amb l’acció: “Roma, vista per dins”
18.00 h Biblioteca Francesca Bonnemaison

“Momentos de Petra Delicado”
La escritora Alicia Giménez Bartlett comenta 
sus novelas y la actriz Lina Lambert lee 
algunos de sus fragmentos.

19.00 h Biblioteca Francesca Bonnemaison

no t’ho perdis 
Cinema: “Lluís Bonet” 
19.00 h Biblioteca Sant Antoni-Joan Oliver

Cicles temàtics 
filosofia i actualitat:  
“L’art i els seus llenguatges”
19.00 h Biblioteca Xavier Benguerel

Conferencia: “La educación emocional como 
vía de autoconocimiento y plenitud vital”
Andrés Martín Martos

19.00 h Librería ExcellencE

Taula rodona sobre la figura  
de Llorenç Riber 
Damià Pons (poeta), parlarà de la part biogràfica de 
Riber, Carles Miralles (poeta) de la traducció i la seva 
poesia, i Emili Manzano (escriptor) de la narrativa. 
Aquest any és el 50è aniversari de la mort de Llorenç 
Riber. Actualment s’ha reeditat La minyonia d’un 
infant orat de Llorenç Riber amb pròleg de Damià 
Pons, publicat a La Magrana.  

19.30 h Espai Mallorca

Presentació del llibre:  
“Entre imams i capellans”
Diàleg obert sobre la societat, la cultura i la 
religió. De Marta Alòs i Brahim Yaabed.  
A càrrec de: Vicenç Villatoro, escriptor, 
Marta Alòs i Brahim Yaabed, autors 
i Lluís Pagès, director de Pagès Editors.

19.30 h Proa Espais

Club de lectura:  
“Un poco de todo”
A cargo de Mª Clara Camps. Un martes al mes, un 
grupo de lectores se reúne para comentar, hablar e 
intercambiar impresiones sobre la misma obra literaria. 
Éste es un club de carácter general que pretende dar 
a conocer obras literarias de gran interés pero de 
diferentes temáticas, géneros y épocas.

De 18 a 19.30 h 
Biblioteca de l’Espai Cultural Caja Madrid

Presentació del llibre:  
“Cuba: ¿hacia dónde?” 
De Cristina Xalma. Publicat per l’editorial Icària.
És una aproximació a la complexa realitat 
cubana que, a més d’aportar algunes claus per 
comprendre-la, analitza les transformacions 
socioeconòmiques i polítiques que ha viscut 
l’illa des de finals dels anys vuitanta, reflexiona 
sobre els elements de la conjuntura nacional 
i internacional que influiran en el seu devenir i 
planteja possibles escenaris de futur. 

19.30 h Llibreria Altaïr

Presentació del llibre: “Los pésimos 
ejemplos de Dios... segun la Bíblia”
De Pepe Rodríguez. Ed. Temas de Hoy

19.30 h Casa del llibre

Conferencia: “Mariage-Mar i Agents. 
Ecosistema i entorn maritim sostenible”
Miquel Ventura y Francesc Soley

20.15 h Librería ExcellencE

Biblioteca de nit 
“Penjats de la lectura”
21.30 h Biblioteca Guinardó-Mercè Rodoreda

>>

>>
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Donem la benvinguda a
la caixa d’eines

una nova llibreria de Barcelona 

La Carme Prims i la María F. Serra, sòcies d’aquesta nova llibreria en el 
barri de l’Eixample barcelonès, consideren els llibres com a eines útils i 
necessàries que sempre cal tenir a mà. “Per nosaltres els llibres són “les 
eines” per viure, per saber, per aprendre, per entendre, per obrir-se, per 
comprendre, per imaginar, per creure, per somiar, per viatjar, per recoma-
nar i per poder ser millors”. I per què “la caixa”? “Doncs pel format, pel 
desig de voler descobrir el què hi ha dins, les ganes d’obrir-ho, pel que 
guarda i perquè... mai se sap i una bona caixa d’eines a mà sempre és 
útil i fins i tot reconfortant”.
La Caixa d’Eines és una nova llibreria de ficció, a on trobareu seccions de 
llibres infantils, literatura juvenil, còmics i narrativa. I per totes les edats, 
des dels 0 anys fins a l’infinit! Amb el seu assessorament tenim una bona 
lectura assegurada! 

Aragó, 367
(entre Passeig de Sant Joan

i Roger de Flor)

o sea que no soy más que un bi-
cho de tres al cuarto, los hombres 
dirían un animal salvaje como si, 
en su especie, no los hubiera más 

animales y más salvajes que nosotros, para 
ellos no soy más que un puercoespín, y como 
sólo se fían de lo que ven, deducirían que no 
tengo nada de particular, que pertenezco al 
rango de los mamíferos provistos de largos pin-
chos, y agregarían que soy incapaz de correr 
tan rápido como un perro de caza, que la pe-
reza me obliga a no vivir lejos del lugar donde 
me alimento”

“a decir verdad, nada tengo que envidiar a los hombres, me importa un 
bledo su pretendida inteligencia, puesto que yo mismo fui durante largo 
tiempo el doble del hombre al que llamaban Kibandi y que murió anteayer, 
yo me amadrigaba la mayor parte del tiempo no lejos del pueblo, sólo 
iba al encuentro de ese hombre a altas horas de la noche, cuando debía 
ejecutar las misiones precisas que me encargaba, soy consciente de las 
represalias que me habría infligido de haberme oído en vida confesarme 
como ahora, con una libertad de tono que habría tomado por ingratitud 
porque, como quien no quiere la cosa, creyó durante toda su vida que le 
debía algo, que no era más que un pobre figurante, que podía decidir mi 
destino a su antojo, pues, sin querer apuntarme tantos a mi favor, tam-
bién puedo decir lo mismo respecto a él, puesto que sin mí no habría sido 
más que un miserable vegetal, su vida de humano no habría 
valido siquiera tres gotitas de pipí del viejo puercoespín que 
nos gobernaba en la época en que todavía formaba yo parte 
del mundo animal.

Memorias de Puercoespín, Alain Mabanckou
Traducción de Mireia Porta i Arnau
Alpha Decay, publicación en Febrero 2008

fragmentos Premio Renaudot 2006
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dimarts12

Biblioteca de nit 
Taller: “fotografia Digital II”
21.30 h Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra 

Matins d’infants
11.00 h 

Biblioteca Collserola-Josep Miracle

Sac de rondalles
17.30 h 

Biblioteca Can Rosés
Biblioteca Collserola-Josep Miracle

El món dels tovets
18.00 h 

Biblioteca Guinardó-Mercè Rodoreda

El cau dels somnis
18.00 h 

Biblioteca Joan Miró

Petit Format 
“Els ocells de Madó Fàtima”

18.00 h 
Biblioteca Sant Pau-Santa Creu

Sac de rondalles. “M’expliques un conte?”
18.15 h 

Biblioteca I. i J. Lola Anglada

dimecres13

Enreda’t amb l’acció 
“Com és el color carn”
17.30 h Biblioteca Bon Pastor 

Els viatges de la paraula 
“Contes de Gabriel García Márquez”
18.00 h Biblioteca El Carmel-Juan Marsé

Presentació de llibres: “Què llegim? 
L’acceptació d’un mateix”
18.00 h Biblioteca Xavier Benguerel

Cristina fernández Cubas al cicle de 
conferències-col·loqui “Amb veu pròpia”
Presenta: Mercedes Abad. Molt important:  
és imprescindible matriculació prèvia.

19.00 h Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonés

Conferencia:  
“La felicitat, un concepte perillós?”
Jenny Moix

19.00 h Librería ExcellencE

“Els assassinats del carrer de la Morgue”
Arrencacors presenta una acción dramática sobre 
“Los asesinatos de la calle Morgue”, de Edgar 
Allan Poe (versión de Carles Riba). Con Oriol Genís. 
Dramaturgia y dirección: Josep Maria Miró. 

19.00 h Biblioteca Francesca Bonnemaison

Cicles temàtics 
“Amb les botes de set llengues”
Trobades amb traductors

19.00 h Biblioteca Garcilaso

T’interessa! 
Taller de tast de vins
19.00 h Biblioteca Nou Barris  

Biblioteca de nit 
“Entre infamias y cronopios”
Lectura de contes de Borges y Cortázar. Andrés Cardacci. 

21.30 h Biblioteca Guinardó-Mercè Rodoreda

Biblioteca de nit: “Introducció al mim”
21.30 h Biblioteca Vapor Vell

El món dels tovets
18.00 h 

Biblioteca Nou Barris

Sac de rondalles. “Benvingut al país dels somnis”
18.00 h 

Biblioteca Sant Martí de Provençals

Sac de rondalles
18.00 h 

Biblioteca Vila de Gràcia

dijous14

Club de lectura: “negra i criminal”
A cargo de Paco Caramasa. Club de lectura dirigido 
a aquellos lectores interesados, o que quieran 
introducirse, en el mundo de la literatura negra i criminal.

De 11.00 a 12.30 h
B. de l’Espai Cultural Caja Madrid

“Reciclatge = Creativitat”
Taller per a pares i mares 

15.15 h Biblioteca Bon Pastor

Presentació del llibre: “La nena ja té 80 anys”
María del Carmen Nel-lo. Editorial Grafein.

19.00 h Biblioteca de Gràcia

Cicles temàtics 
“Amb les botes de set llengues”
Trobades amb traductors  

19.00 h Biblioteca Guinardó-Mercè Rodoreda

“El halcón maltés”
Lectura dramatizada de historias extraídas del clásico
de Dashiell Hammett a cargo del actor Manel Barceló.

19.00 h Biblioteca Jaume Fuster

Conferencia: “Transformar las emociones 
negativas y el malestar físico con las 
Técnicas de Liberación Emocional”
Juan Pulido Rodríguez

19.00 h Librería ExcellencE

“Rafel Crespí: de l’escriptor al lector”
De l’escriptor al lector és una sessió que consta de 
dues parts: la primera consisteix en la lectura d’una 
narració de l’autor, Rafel Crespí, seguida d’una 
segona part de comentari de l’obra.

19.30 h Espai Mallorca 

Trobada amb Jasmina Reza
Coincidint amb l’aparició de la traducció en 
castellà (El alba, la tarde o la noche, Anagrama) 
del seu relat L’aube, le jour ou la nuit 
(Flammarion, 2007). Entrada lliure. Traducció 
simultània. En col·laboració amb Anagrama. 

19.30 h Sala d’Actes Institut Francès 

Presentació del llibre:  
“La muntanya solar. El calendari solar 
primitiu. Els camins d’Anníbal” 
De Bonaventura Adellach Baró, il·lustrat amb les 
fotografies de Jaume Riba Sabaté i publicat pel seu 
autor.

19.30 h Llibreria Altaïr

T’interessa! 
“Com es fa un best seller” 
19.30 h Biblioteca Les Corts-Miquel Llongueras

Presentación del libro: “Las constelaciones 
familiares en resonancia con la vida”
Peter Bourquin

20.15 h Librería ExcellencE

El món dels tovets
18.00 h 

Biblioteca Francesca Bonnemaison

Sac de rondalles
18.00 h 

Biblioteca Joan Miró

Sac de rondalles
18.15 h

Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra

divendres15

Enreda’t amb l’acció 
“M de Món”
17.00 h Biblioteca Jaume Fuster 

Enreda’t amb l’acció 
“Un viatge per l’univers”
18.00 h Biblioteca Vapor Vell  

Enreda’t amb l’acció 
“Vampir va a l’escola”
18.00 h Biblioteca Fort Pienc

Cicles temàtics 
“Amb les botes de set llengues”
Trobades amb traductors 

19.00 h Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra

Presentació del Llibre:  
“sonetos del útero”
De Oscar Curieses.
Ed. Bartleby, 2007.

19.30 h La Central del Raval

Biblioteca de nit 
Ciència-ficció: 
“Ultimátum en la Tierra”
21.30 h Biblioteca Sagrada Família

Biblioteca de nit 
Cinema dels 80: 
“Dentro del laberinto”
21.30 h Biblioteca Vapor Vell

Biblioteca de nit 
Taller: “Després d’exàmens...  
Relaxa’t a Vila”
22.00 h Biblioteca Vila de Gràcia

>>
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Passat i present
Barcelona, Edd. 
Joventut, 2007
28 pàgs. il·lustrades
12,50 €
En la mateixa col.lecció: 
Calor i fred, Sobre i sota 
i Dia i nit

Todas las respuestas a 
las preguntas que nunca 
te has hecho
Phillipe Nesmann
Natalie Chovy
Factoría de Libros, 2007
112 pàgs · 16,00 €

Crominyona
Michael Gay
Barcelona,  
Ed. Corimbo, 2007
12,00 €
Una bella història de la 
invenció de la primera 
nina com a joguina. Podeu 
recuperar del mateix autor 
Crominyó, editat també 
per Ed. Corimbo.

Llum i so
Barcelona, Llançalletres Editorial, 2007
8,00 €
A la mateixa col.lecció podeu trobar: 
Camuflatge animal, Cases d’animals, 
Materials, Muntanyes i Deserts.

El meu atles Larousse 
dels animals
EricMathivet
Il.lustracions de  
Benjamind Chaud i  
Jérémy Clapin
Barcelona, Larousse, 
2007 · 12,00 €

Qui hi viu aquí?
Maggie Silver
Barcelona, Símbol Editors, 2007 · 14,00 €
Un llibre d’endevinalles amb solapes per 
saber més sobre les cases dels animals.  
A la mateixa col.lecció: Qui hi ha a casa?

600 punts negres
David A. Carter
Barcelona,  
Ed. Combel, 2007
20,80 €
Una bella màquina 
d’enginyeria del paper. 
Podeu recuperar els dos 
titols anteriors , Un punt 
vermell i El 2 blau

Casa Anita
C/. Santa Eugènia, 7 · 08012 Barcelona

recomana... ?Escrius          Envia’ns el teu relat (màxim 2.000 caracters, espais inclosos) a literata@literata.cat

e l  r e l a t  d e l  m e s

A esto llamo yo un día normal, más bien aburrido, para 
definirlo mejor. Comprendo que no todos los días pue-
den ser de aquellos electrizantes… aquellos en que 
pasa algo especial, porque pasa, o porque tú lo sientes 
así. Dado que no existe la felicidad, sino sólo momen-
tos felices, entiendo que, un día “electrizante” quizá lo 
hacemos nosotros mismos ¿no?.
Porque hay días en los que te levantas y dices: ¡me voy 
a comer el mundo! Te sonríes ante el espejo… y da la 
casualidad de que ese día tienes la ropa planchada y 
te sientes estupenda contigo misma, tu pelo no está 
demasiado alborotado y tienes claro lo que quieres de-
sayunar, no es demasiado tarde, así que te da tiempo a 
arreglarte y salir maravillosa… ¡sólo te falta cantar por 
la calle! (cosa que no haces porque sabes que sería 
pasarte) llegas a donde demonios tengas que llegar y… 
¡ala! ¡todo sale de puta madre!
Lo que no cambia es que, por muy bien que te vaya un 
día, llegas a casa por la noche y siempre hay alguien 
que te ha tocado las pelotas, lo sumas al cansancio 
acumulado durante la jornada y las mil cosas que 
siempre te quedan por hacer y te derrumbas, estás 
–entre comillas– satisfecha, pero muy cansada, cosa 
que hace que te vayas a dormir sin plancharte la ropa 
del día siguiente, sin organizar en tu mente las tareas 
acumuladas, etc. etc… Quizás no descanses del todo 
bien y coges el sueño más bien de madrugada, así que 
no oyes el puto despertador, te levantas de un salto, 

maldices los buenos días, te miras al espejo para des-
cubrir que la dulce Blancanieves es ahora Cruella de 
Ville. Ese pelo… deberías haber ido ya a la peluque-
ría… y ahora ¿cómo lo arreglas? de cualquier mane-
ra… No te queda tiempo para planchar, así que buscas 
en el armario y acabas por ponerte una de esas cosas 
que te hacer sentir como a tu madre en uno de sus 
peores momentos, tu cara deja ver una expresión de 
asco y amargura… Das por la calle pasos agigantados, 
nada de acuerdo con la feminidad que tanto defien-
des, deseas no encontrarte a nadie, pero ¡sorpresa! 
viene hacia tí tu peor enemiga… radiante, claro (ella 
tiene el día que tú tuviste ayer) así que pones tu peor 
sonrisa para saludar brevemente, pero ella va sobrada 
de tiempo, te para… ¡maldición!, lo más práctico en 
ese momento es ser consciente de que la otra persona 
está disfrutando con la escena (tú lo harías) así que te 
excusas como puedes: “llego tarde, no me encuentro 
muy bien, otro día quedamos”, lo de quedamos es para 
demostrar que cuando te pones puedes ser más guapa 
que ella, claro… en fin… ese día “asqueroso” termina 
con un buen baño, para desintoxicar, con un poco de 
suerte, preparas el día siguiente, para no cometer los 
mismos errores, sólo juegas con el factor sorpresa del 
despertador, que por cierto, empiezan a fallarle las pi-
las, y le dices: “si no me fallas mañana, te pongo pilas 
nuevas… ¡te lo promero!”

Dámaris Pareja

UN DÍA NORMAL...
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divendres15

Sac de rondalles
18.00 h 

Biblioteca Horta-Can Mariner

Sac de rondalles
18.00 h

Biblioteca Les Corts-Miquel Llongueras

El món dels tovets
18.00 h

Biblioteca Xavier Benguerel

Enreda’t amb l’acció 
“Vampir va a l’escola”

18.00 h 
Biblioteca Fort Pienc

Sac de rondalles
18.00 h 

Biblioteca Horta-Can Mariner

Sac de rondalles
18.00 h

Biblioteca Les Corts-Miquel Llongueras

dissabte16

fnACZInE. Taller de joves reporters. 
Reunió mensual de redactors
17.00 h Fòrum FNAC l’Illa

Lecturas de relatos y poemas
Os esperamos con las lecturas y demás juegos 
literarios que después compartiremos.

20.00 h Centro Cultural Valentina

Enreda’t amb l’acció 
“La maledicció del faraó.  

La penya dels tigres”
12.00 h

Biblioteca Torre Llobeta

Aperitius musicals
“Trenta. Quaranta, l’ametlla amarganta”

12.00 h 
Biblioteca Xavier Benguerel

Mots en joc 
“Qui vola per la ciutat?”

18.00 h 
Biblioteca Guinardó-Mercè Rodoreda

Mots en joc 
“El món de la música”

18.00 h 
Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra

Mots en joc 
“Parrot is Lost”

18.00 h
Biblioteca Sagrada Família

Mots en joc 
“Il·lustrem contes”

18.00 h 
Biblioteca Vapor Vell

diumenge17

Sac de rondalles
Contes del diumenge: “Contes del món”

12.00 h 
Biblioteca El Carmel-Juan Marsé

dilluns18

Cicles temàtics 
“Amb les botes de set llengues”
Trobades amb traductors

19.00 h Biblioteca Sagrada Família

Cicles temàtics: “Visions de la ciència”
19.00 h Biblioteca Vila de Gràcia

Presentación del libro: “El avión de 
madera que logró dar la vuelta al mundo”
De Quim Aranda. Ed. Candaya

19.00 h Fnac Triangle

Conferencia: “La cancha de la vida:  
llega a lo más alto sin perder la cabeza”
Ferrán Martínez

19.30 h Librería ExcellencE

Biblioteca de nit: “Cinefòrum cine social”
21.30 h Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra

Biblioteca de nit: “Amics del cinema”
21.30 h Biblioteca Sagrada Família

Sac de rondalles
18.00 h 

Biblioteca Sant Antoni-Joan Oliver

dimarts19

Enreda’t amb l’acció 
“24 hores en una bassa africana”
18.00 h Biblioteca El Carmel-Juan Marsé 

Enreda’t amb l’acció: “Roma, vista per dins”
18.00 h Biblioteca Francesca Bonnemaison 

“Hitler y franco”
De Xavier Moreno. Presentación con el autor. 

19.00 h Fòrum FNAC l’Illa

Conferencia: “Encuentra respuestas a tus 
preguntas a través del Análisis Modificado 
del Inconsciente”
Floren Francia

19.00 h Librería ExcellencE

Els viatges de la paraula “Correspondència”
19.00 h Biblioteca Collserola-Josep Miracle

Vine a fer un cafè amb… 
Montalbán vist per Ignasi Riera:  
“El Manolo que menja”
19.00 h Biblioteca Francesca Bonnemaison

Cafè Científic
19.00 h Biblioteca Sagrada Família

Baudelaire i Balzac
Presentació de les traduccions La fanfarlo de Charles 
Baudelaire, traducció de Montserrat Canyameres 
i sarrasine i altres narracions d’Honoré de Balzac, 
traducció de Melcior Comes. Tots dos llibres 
publicats a Ensiola. A càrrec de Melcior Comes, 
traductor i Guillem Frontera i Miquel Campaner, 
editors d’Ensiola

19.30 h Espai Mallorca 

Presentación del libro: “El cuaderno 
del mago: donde aguarda la felicidad”
Alejandro Palomas

20.15 h Librería ExcellencE

Biblioteca de nit 
“Penjats de la lectura”
21.30 h Biblioteca Guinardó-Mercè Rodoreda

Biblioteca de nit 
Taller: “fotografía digital III”
21.30 h Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra

Sac de rondalles
17.30 h 

Biblioteca Can Rosés

Sac de rondalles. “Sounds and Sense”
17.30 h 

Biblioteca Collserola-Josep Miracle

Petit Format
18.00 h 

Biblioteca Sagrada Família

Petit Format
18.00 h 

Biblioteca Sant Martí de Provençals

Petit Format. “Santa Eulàlia. La teva Laia”
18.00 h 

Biblioteca Sant Pau-Santa Creu

Sac de rondalles
18.15 h 

Biblioteca I. i J. Lola Anglada

dimecres20

Comentari de “Tres sombreros de copa”
11.30 h Biblioteca Xavier Benguerel

T’interessa! Enreda’t amb l’acció  
“Com és el color carn”
17.30 h Biblioteca Bon Pastor 

Conferencia: “Couselling, una forma breve 
de acompañar hacia el camino positivo”
Jesús Cosido

19.00 h Librería ExcellencE 

Els viatges de la paraula 
“Contes de llibres”
19.00 h Biblioteca Francesc Candel 

Vine a fer un cafè amb… 
“Anàlisi de les sèries de ficció de TV3”
Enric Castelló  

19.00 h Biblioteca Francesca Bonnemaison

>>
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Escritor argentino, nació en Buenos Aires en 1914 y murió en la misma 
ciudad en 1999. Componente de la Generación del 40. Se distingue por 
su humor grotesco y su idea de lo exótico y es un gran exponente del 
género policial y de la literatura fantástica, en donde los/as lectores/as 
no pueden discernir, dónde acaba lo que convencionalmente llamamos 
“lo verdadero” y donde empieza el artificio. El tema del amor también es 
fundamental es sus escritos, siempre fatal, siempre poniendo en peligro 
a los personajes. Ha escrito, entre varias obras, las novelas El sueño 
de los héroes (1954), Diario de la guerra del cerdo (1969), llevada al 
cine por el director Leopoldo Torre Nilson, y las narraciones Historias 
desaforadas (1986) y El lado de la sombra (1962), aunque la obra que 

lo ha encumbrado fue La invención de Morel (1940), en donde se mez-
clan el orden natural y lo insólito a través de la figura de un fugitivo de 
la justicia que se refugia en una isla desierta y que se enamora de la 
extraña Faustine. Hacia el final de su vida escribe el libro Descanso de 
caminantes, un Diario íntimo al que llamó “libro de brevedades”. Es muy 
sugerente en su trayectoria el haber realizado en colaboración varios 
libros, entre ellos, con su compañera de toda la vida, la escritora Silvina 
Ocampo, con quien escribió la novela Los que aman, odian y con el seu-
dónimo de H. Bustos Domecq, junto a su gran amigo Jorge Luis Borges, 
Seis problemas para Isidro Parodi. En 1990 recibió el Premio Cervantes 
de Literatura.

Adolfo Bioy Casares
construïm memòria por Nora Almada

Se me presentaron dos problemas: 
¿Cómo llegaron a la isla? Con esa tormenta, ningún capi-
tán se habría atrevido a acercarse; suponer un transbor-
do y un desembarco por medio de botes, era absurdo.

Tercera semana de diciembre, 1979
No leo ni escribo. Nada o poco hago.
El centro de mi vida es el lumbago.
Pedir: Primer y último recurso del que desea algo. No es 

¿Cuándo llegaron? La comida estaba lista desde hacía un rato largo; 
no hacía un cuarto de hora que yo había bajado a los motores, que 
no había nadie en la isla.

eficaz. Últimamente se logra lo que no se pide; más aún, lo que no 
se desea”. 

Habían nombrado a Morel. Se trataba, seguramente, de 
un regreso de las mismas personas. Es probable, pensé 
con palpitaciones, que vea, de nuevo, a Faustino.

BIOY CASARES, ADOLFO (1991)
La invención de Morel, Madrid, Alianza Editorial, pág. 56

“Cuando era chico (y no sabía que iba a ser escritor) pre-
fería los claveles a las rosas, por el sonido de la palabra. 
Me encantaba el sonido de clavel. Tenía razón.

BIOY CASARES, ADOLFO (2001)
Descanso de Caminantes, Buenos Aires, Sudamericana
págs. 119 y 482, respectivamente

“ “
” ”
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dimecres20

Alberto Manguel al cicle de  
conferències-col·loqui “Amb veu pròpia” 
Presenta: silvia Querini. Molt important: és 
imprescindible matriculació prèvia

19.00 h 
Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonés

Presentació del Llibre:  
“Catalonia, a Cultural History”
De Michael Eaude, Editorial Signal, 2007.
Presentado por Matthew Tree.

19.30 h La Central del Raval

Tertúlia: “Despertar la confianza a través  
de la comunicación”
Ferrán Ramón-Cortés

20.15 h Librería ExcellencE

Biblioteca de nit 
“Dos más dos cinco”
Cia Tremens 

21.30 h Biblioteca Guinardó-Mercè Rodoreda

Biblioteca de nit  
“Introducció al mim” 
21.30 h Biblioteca Vapor Vell

Sac de rondalles
18.00 h 

Biblioteca Vila de Gràcia

El món dels tovets
18.00 h 

Biblioteca Jaume Fuster

El món dels tovets
18.00 h 

Biblioteca Joan Miró

Petit Format 
“El monstre de xampú”

18.00 h 
Biblioteca Torre Llobeta

dijous21

Enreda’t amb l’acció 
“Como se hace un libro”
18.00 h Biblioteca Sant Pau-Santa Creu 

T’interessa! 
Opera Club: “Lucrezia Borgia”
Verí i bel canto. Edgar Villanueva. 

18.30 h Biblioteca Clarà 

festa Harry Potter
Amb motiu de la sortida del darrer títol  
“Harry Potter i les relíquies de la mort” 
- Lectura dramatitzada del primer capítol del  
  nou títol (Al hall de la botiga)
- Taller de construcció de barrets i varetes 
  màgiques (A la secció de literatura infantil)
- Trivial d’experts en Harry Potter (Al Fòrum).
- Entrega de diplomes “Lector oficial Harry 
  Potter” (Al punt d’informació de Llibres). 

18.30 h Fòrum FNAC l’Illa

Conferencia: “La gimnasia sin nombre:  
cambia tu postura corporal para cambiar  
tu modo de sentir y relacionarte”
Hugo Ardiles y Patricia Ríos

19.00 h Librería ExcellencE

no t’ho perdis! 
Exposicions:  
“MVM. Manuel Vázquez Montalban”
19.00 h Biblioteca Can Rosés

T’interessa! 
“Promoure una autoestima saludable als 
teus fills” 
19.00 h Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra

Vine a fer un cafè amb… 
“El poeta Josep Pedrals recita Joan 
Vinyoli”   
19.00 h Biblioteca Jaume Fuster 

Presentació del llibre: 
“Escola, Religió i Poder.  
El trencaclosques que no encaixa”
D’Enric Canet, Jordi Puig i Pere Vilaseca.  
Pròleg a càrrec d’Antoni Bassas.
Viena Edicions i Alibri.

19.30 h Alibri Llibreria

Presentació del Llibre: “Imma Monsó:  
la narrativa de la ironia i la diferència” 
De Montserrat Lunati Maruny.
Ed Eumo, 2007.

19.30 h La Central del Raval

Presentación del libro: “Homeosynthesis: 
las notas claves del ser humano y sus 
aplicaciones universales”
Antonio Anguren

20.15 h Librería ExcellencE

El món dels tovets
18.00 h

Biblioteca Bon Pastor

El cau dels somnis
18.00 h

Biblioteca Fort Pienc

Petit Format
“Pica Plat”
18.00 h

Biblioteca Montbau-Albert Pérez Baró

divendres22

Enreda’t amb l’acció 
“M de Món”
17.00 h Biblioteca Jaume Fuster 

La Claqueta 
“Los chicos del coro”
18.00 h Biblioteca Can Rosés 

Cicles temàtics 
filosofia i actualitat:  
“Les pors de l’eutanasia”
19.00 h Biblioteca Vapor Vell

La Claqueta 
Curt: “sexe, drogues i rock & roll”
19.30 h Biblioteca Xavier Benguerel

Premi Literari de narrativa Breu  
Districte V - 2007 
Acte en què es farà públic el veredicte del jurat i  
es presentarà el llibre que recull el relat guanyador i 
també els finalistes de la 3ª edició del certamen.
El jurat està format pels escriptors i professors de 
l’Escola d’Escriptura Javier Argüello i Lolita Bosch 
i per l’editor francisco Villegas. Organitzen el 
certamen literari: Centre de Cultura Contemporània 
de Barcelona (CCCB), Ellago Ediciones, Escola 
d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès. Col·labora: 
secretaria de Joventut (Generalitat de Catalunya).

19.30 h 
Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonés

Biblioteca de nit 
Cinema dels 80: “Gremlins”
21.30 h Biblioteca Vapor Vell

Biblioteca de nit 
“Armados y deliciosos. Duet Aquello y yo”
22.00 h Biblioteca Vila de Gràcia 

Sac de rondalles
18.00 h

Biblioteca Clarà

Enreda’t amb l’acció. “Vampir va a l’escola”
18.00 h

Biblioteca Fort Pienc

Sac de rondalles
18.00 h

Biblioteca Les Corts-Miquel Llongueras

Petit Format. “Frederick”
18.00 h 

Biblioteca Vapor Vell

dissabte23

Club de lectura fnAC
Per a nens i nenes de 7 a 14 anys.
Grup Mark Twain (de 7 a 9 anys). 11.00 h
Grup Stevenson (de 9 a 11 anys). 12.00 h
Grup Julio Verne (de 12 a 14 anys). 13.00 h
Fòrum FNAC l’Illa

Enreda’t amb l’acció 
“La maledicció del faraó”
12.00 h Biblioteca Torre Llobeta 

La tertúlia de Pròleg 
De la ma de la Luisa Fortes.
“Herba d’enamorar” Ed. La Campana
“Hierba mora” Ed. Lumen, de Teresa Moure
L’únic requisit és haver-se llegit el llibre!

18.00 h Llibreria Pròleg

“Cuentos y algo más”
Sesiones de cuentos de todo tipo acompañados de 
un divertido taller. Nuestras narraciones son como 

pequeñas cajitas que contienen un montón de sorpresas 
bien apretujadas. Si las abrís, saldrán disparados  

el valor, la fantasía, la magia, la aventura y la alegría.
12.00 h 

B. de l’Espai Cultural Caja Madrid

>>>>
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Un futuro justo.  
Recursos limitados  
y justicia global 
Wolfgang Sachs, Tilman 
Santarius (dirs.)
Ed. Icaria / 2007
336 pg. / 19,23 €

Este libro ofrece al lector un análisis de 
las situaciones en las que se producen 
conflictos a causa de los recursos, plantea 
medidas para su distribución equitativa y 
esboza los elementos sustanciales de una 
política medioambiental y económica que se 
comprometa por igual con la naturaleza y con 
la humanidad.

El fetiche  
del crecimiento
Clive Hamilton
Ed. Laetoli /2007
356 pg./ 17,31 €
Saludado por Noam Chomsky 

como “un libro muy necesario que da en 
el clavo”, el economista australiano Clive 
Hamilton, argumenta que el fetichismo del 
crecimiento, está en la raíz de nuestras 
enfermedades sociales.

El futur del fòrum  
social Mundial.  
Reptes i perspectives 
després de nairobi
Éric Toussaint, Walden 
Bello, Immanuel Wallerstein, 

Michael Warschawski i altres
Icaria Ed / 2007 / 144 pp / 10 €
El Fòrum Social Mundial ha esdevingut 
un referent internacional per a les forces 
oposades al neoliberalisme.

Conspiraciones tóxicas. 
Cómo atentan contra 
nuestra salud y el medio 
ambiente los grupos 
empresariales
Joaquín Vidal, Rafael 

Carrasco y Miguel Jara
MR Ediciones / 2007 / 384 pg. / 18 €

La escuela no es  
una empresa.  
El ataque neoliberal  
a la enseñanza pública
Christian Laval
Ed. Paidós / 2007

400 pgs. / 19,23 €
El autor denuncia la progresiva 
mercantilización de la escuela, dónde 
los objetivos y los resultados ya no son 
el aprendizaje y la formación de adultos 
responsables sino la eficiencia económica.

Contra la dominación. 
Variaciones sobre la 
salvaje exigencia de 
libertad
Tomás Ibáñez
Gedisa / 2007

232 pg. / 16,25 €
Esta obra nos invita a sumergirnos en las 
aguas turbulentas del relativismo. 

recomana...
TRIVIUM, GESTIÓ CULTURAL · VIA AUGUSTA, 4 · 4rt 1a · 08006 BARCELONA

TEL. 932 175 600 · FAX 932 177 824

ACTIVAMENT AMB LA CULTURA
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www.triviumgc.com

Arriba al mercat un nou producte 
concebut per facilitar la lectura en 
aquells moments en els que llegir es 
converteix en quelcom incòmode.
Lecco –el faristol lector– permet llegir 
tranquil·lament mentre s’està estirat 
en llocs com el sofà, el llit, etc.. El lli-
bre queda totalment subjectat impe-
dint que caigui inclòs en les posicions 
més desfavorables, a més a més per-
met l’adaptació de la subjecció del lli-
bre a diferents grandàries.
Lecco, cobreix una necessitat fins 
ara insatisfeta pel públic en general 
i és especialment recomanable per 
persones amb problemes de mobi-
litat, cervicals, visió, persones de la 
tercera edat, així com per qualsevol 
altre situació en la que no haver de 
subjectar el llibre suposi una comodi-
tat addicional.
Existeixen diferents models (de peu i 
de paret) així com accessoris (adap-
tador per lectura al llit) que faciliten 
l’ús del producte. Totes aquestes ca-
racterístiques el converteixen en un 
producte ideal per fomentar la lectura 
en moments d’oci. Preus a partir de 
89 € en funció del model.

V Taller de literatura d'El Corte Inglés
(Sabadell, 2008)

Tècniques narratives i interpretació de textos
De la paraula al text

Presentació 
Taller setmanal amb un programa dedicat a l'aprenentatge de les di-
ferents estratègies i tècniques narratives i a la interpretació de textos 
literaris. El taller, gratuït, combina la teoria (conferències i debats) 
amb la pràctica (anàlisis de textos, exercicis d'escriptura...). En defi-
nitiva, s'ofereix un curs d'introducció a l'art d'escriure amb l'ajuda de 
la tutora Mercedes Abad i dos autors convidats, que enguany seran 
flavia Company i Jordi Puntí. 

Calendari i estructura del taller 
Aquest taller consta de 10 sessions que s'impartiran els dimarts, a les 
19.30 h, des de l'1 d'abril fins al 3 de juny, a la sala Àmbit Cultural d'El 
Corte Inglés de sabadell (Av. Francesc Macià, 58-60), 6a planta. Cada 
sessió constarà d'una primera part, amb una exposició sobre algun dels 
aspectes del procés creatiu i una segona, que es dedicarà a l'anàlisi de 
textos. En acabar el taller es lliurarà un diploma d'assistència.

Inscripcions 
Fins al 22 de març.
Inscripcions mitjançant la web de Trivium, gestió cultural: 

La inscripció no suposa l'acceptació al taller. La setmana abans de 
començar el taller es comunicarà a tots els inscrits si han estat se-
leccionats.

Espai Icaria 
C/ Arc de Sant Cristòfol, 11-23
08003 Barcelona – www.icarialibreria.com
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dissabte23

Sac de rondalles
12.00 h 

Biblioteca Fort Pienc

Mots en joc. “Poeteca”
18.00 h 

Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra

Mots en joc. “La Blancaneus i les pomes”
18.00 h 

Biblioteca Jaume Fuster

Mots en joc. “El món de la música”
18.00 h 

Biblioteca Nou Barris

Mots en joc. “El món de la música”
18.00 h 

Biblioteca Xavier Benguerel

diumenge24

Sac de rondalles
Contes del diumenge:

“Sota la haima”
12.00 h 

Biblioteca Sagrada Família

dilluns25

La Claqueta 
“ser o no ser”  
18.00 h Biblioteca Can Rosés

El cau dels somnis
18.00 h Biblioteca El Carmel-Juan Marsé

Cicles temàtics 
“Visions de la ciència”
19.00 h Biblioteca Sagrada Família

Presentació del llibre: “El ruiseñor abatido” 
de John W. Milton. Ed. Milenio

19.30 h Casa del llibre

Conferencia: “El pez que tenía sed”
José L. Menéndez y Juan Silvestre Gabarrón

19.30 h Librería ExcellencE

Biblioteca de nit 
“Amics del cinema”  
21.30 h Biblioteca Sagrada Família

dimarts26

Presentació de llibres 
“Què Llegim? Àlbums il·lustrats”
18.00 h Biblioteca Francesca Bonnemaison

T’interessa! 
“Infertilitat: medicines alternatives i 
suport emocional”
18.30 h Biblioteca Sofia Barat 

Els viatges de la paraula 
“Dansa bhangra”
19.00 h Biblioteca Clarà

Conferencia: “Cómo expresar la rabia  
a través de la queja constructiva”
Mayte Saavedra

19.00 h Librería ExcellencE

Vine a fer un cafè amb… 
“Ha llegit simone de Beauvoir”
Àngels Santa 

19.00 h Biblioteca Francesca Bonnemaison

La Claqueta 
“La promesa”
19.00 h Biblioteca Les Corts-Miquel Llongueras

T’interessa! 
“L’aigua, un bé escàs”
19.00 h Biblioteca Vila de Gràcia

Tertúlia: “La guerra de la piscina”
L’Associació Catalana de Ciències Ambientals us 
proposa una tertúlia que prendrà com a punt de 
partida el llibre La guerra de la piscina. La costa és 
de tots de Josep Palou i Jaume Sastre. 
Intervindran en l’acte Jaume sastre, co-autor 
del llibre; ferran Pons, advocat expert en dret 
administratiu i gran coneixedor del tema de costes; i 
un representant de l’associació.

19.30 h Espai Mallorca 

Presentació de la novel·la:  
“Oli en un llum”
D’Ignasi Revés. Biblioteca Global, Editorial Fonoll. 
Amb la presència de l’autor i Jordi Quer.
19.30 h Proa Espais

Presentació del llibre:  
“Viatge per la Costa Brava”
De Xavier Moret, publicat per Brau Edicions.
El Viatge per la Costa Brava recull les passejades de 
l’autor per un itinerari que va de Blanes a Portbou, 
seguint la costa batejada com a brava el 1908. 
En descriu l’aspecte actual; però també burxa en 
el passat per tal de recuperar les històries i les 
persones que hi han deixat la seva petjada. 
Rescata protagonistes com salvador Dalí i la seva 
particular relació amb Cadaqués; Ava Gardner i 
un tumultuós rodatge a Tossa de Mar; Madeleine 
Carroll, que es va fer fer un castell a Calonge; Josep 
Maria sert i Albert Puig Palau, “senyors” de la platja 
de Castell, Carmen Amaya, la bailaora de Begur; el 
cuiner ferran Adrià i molts d’altres.

19.30 h Llibreria Altaïr

Presentació del llibre: 
“Endimió Retornat”
de Maria-Isabel Segarra. Ed. Omicron.  
La presentació anirà a càrrec d’Isabel-Clara simó.

19.30 h Casa del Llibre

Presentación del libro: “Chico busca 
chica”. Las claves del éxito en el amor
Esther Monleón

20.15 h Librería ExcellencE

Biblioteca de nit 
“Penjats de la lectura”
21.30 h Biblioteca Guinardó-Mercè Rodoreda

Biblioteca de nit 
Taller: “fotografía digital IV”
21.30 h Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra 

Matins d’infants
11.00 h 

Biblioteca Collserola-Josep Miracle

Sac de rondalles
17.30 h 

Biblioteca Can Rosés

Sac de rondalles
17.30 h

Biblioteca Collserola-Josep Miracle

Nascuts per llegir 
“Contes per als més menuts”

17.30 h 
Biblioteca I. i J. Lola Anglada 

Petit Format
18.00 h 

Biblioteca Garcilaso

Petit Format
18.00 h 

Biblioteca Guinardó-Mercè Rodoreda

El món dels tovets
18.00 h 

Biblioteca Sant Pau-Santa Creu

dimecres27

Vine a fer un cafè amb… 
“Marguerite Duras”
Per Josep Casals 

19.00 h Biblioteca Francesca Bonnemaison

Cicles temàtics 
filosofia i actualitat: “Poder, control, 
resistència i llibertat”
19.00 h Biblioteca Sant Pau-Santa Creu

T’interessa!  
“Taller de tast de vins”
19.00 h Biblioteca Nou Barris

Conferencia: “Autosanación a través  
de las técnicas energéticas del feng shui”
Vicente Sanjuan

19.00 h Librería ExcellencE

Presentació del llibre:  
“El retorn d’Hug Roger”
D’Assumpció Cantalozella.  
Hi participaran, a més de l’autora,  
Isidor Cònsul, director d’Edicions Proa  
(Grup 62), Jaume sobrequés, doctor en 
Història Medieval i director del Museu 
d’Història de Catalunya, i Isidre Grau, 
escriptor i professor de l’Escola d’Escriptura.

19.30 h 
Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonés

Biblioteca de nit 
Buits i nous: “Albinyana i Vizcarro”
21.30 h Biblioteca Guinardó-Mercè Rodoreda

>>
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Japonès en vinyetes
Norma Editorial 
Marc Bernabé | 19,90 €
Aprèn japonès de forma 
fàcil i amena a través del 
manga. Disponible en català i 

castellà. Un curs imprescindible.

naruto
Ed. Glénat | 5€ | 7.50 €
El manga del moment, 
número a Japó i a tot el món. 
Les aventures de Naruto i els 
seus amics, aprenents de 

l’escola de ninjes. En català i castellà.

El árbol de los haikus
Ed. Océano Ámbar | 9.90 €
Cuidada selección de 
haikus, los breves poemas 
japoneses que captan en 
tres versos un momento, una 

idea, una sensación. Como complemento, 
bellas pinturas a todo color.

Mitologia japonesa.  
Els orígens del món
Ed. Blume | Claude Helft | 9.90 €
Part d’una col·lecció de llibres 
per conèixer els mites de les 
grans civilitzacions, en aquest 

volum es recullen històries dels kami (deus i 
deesses japonesos). Il·lustrat a tot color.

Los más bellos cuentos 
zen
Ed. José J. Olañeta 
Henri Brunel | 33 €
Henri Brunel, gran conocedor 
del Zen y el yoga, transmite 

el contenido esencial de estas antiguas 
sabidurías conectando con el lector de hoy. 
Una escuela de libertad.

Crónica del pájaro que 
da cuerda al mundo
Ed. Tusquets 
Haruki Murakami | 26 €
Quizá, el mejor libro del autor 
de “Tokio Blues” y “Kafka 

en la orilla”. Tras una misteriosa llamada, 
en el mundo de Tooru Okada empiezan a 
suceder cosas extrañas.

Pintura china
Ed. Evergreen
Viv Foster | 10 €
Un completo curso para 
aprender los principales estilos, 
técnicas y herramientas de las 

pinturas chinas. Ideal para principiantes y para 
amantes del arte en general.

El ojo de Jade
Ed. Siruela | Diane Wei Liang 
| 17.90 €
El primer encargo de la 
detective Mei es encontrar 
un valioso jade robado. Se 

enfrentará a una intriga policiaca que aúna 
el Pekín de hoy y la China de ayer.

KOREAnDER LLIBREs
C/. Sardenya, 288 (entre Aragó i València)
08013 Barcelona · www.koreander.es

recomana...

La joven Editorial Comane-
gra, después de un primer 
año editando en el mercado 
en lengua catalana, celebra 
su aniversario lanzándose 
a nivel nacional. Ha elegido 
para ello una obra singular: 
Soldados de Cerca de un tal 
Salamina, un divertido recopi-
latorio de anécdotas surgidas 
del trabajo cotidiano de los 
libreros. La obra reúne una 
muestra de las situaciones 

imposibles con las que los lectores ponemos a veces 
en un brete a nuestro librero de cabecera junto a una 
jocosa autocrítica de la profesión (no os perdáis el apar-
tado “cosas que jamás se deben decir a un librero”).

El autor, Eduardo Fernández, barcelonés, librero de 
segunda generación que ha conocido desde la gestión 
del pequeño negocio familiar hasta el trabajo en las 
grandes cadenas de librerías –actualmente en la Casa 
del Libro de Barcelona, donde se recopilaron la mayor 
parte de estas historias- nos explica–: “cualquier ne-
gocio debe de tener seguramente su buen anecdota-
rio, pero ninguno de ellos con el arte y refinamiento 
que provoca una librería. La creatividad del cliente es 
ilimitada y el afán por solicitar un título que no existe 
acaba por convertir la creación en todo un hallazgo 
literario que mejora incluso el original”. 

Como muestra, Literata os adelanta algunos de los 
mejores errores a la hora de intentar acertar con un 
título, recogidos en el libro:

•	¿El	libro	de	los	pastanaga	de	RBA?
 Título solicitado: Los Papalagi.

•	La	Metamorfosis	de	Oviedo
 (O de cuando los griegos comían fabada.)

•	La	morfosintesis	de	kafka

•	¿Tenéis	el	libro	de	tirititlan	blanc	de	Joanot	
 Martorell?
 (¡Tirititran, tran tran ....!)

•	Perdonen...	¿Tienen	el	libro	Más	Platón	y	menos	
 filosofía?

•	Antropología	poética	de	Miguel	Hernández?

•	Los	mitos	de	la	guerra	civil	de	Pío	Mao.	
 (Todavía no sabemos si se trata de un error o de 
 una maldad.)

•	Buenas	tardes,	perdone,	¿tiene	el	Primer	Ching?
 Título solicitado: I Ching.

•	Oye,	he	llamado	a	Planeta	y	me	han	dicho	que	
 el libro esta descodificado.

sOLDADOs DE CERCA DE Un TAL sALAMInA
Eduardo Fernández
Editorial Comanegra

SoldadoS de CerCa
de un tal Salamina
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dimecres27

Biblioteca de nit 
“situació de la vivenda, estat de la 
qüestió”  
21.30 h Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra

Biblioteca de nit 
“Introducció al mim”
21.30 h Biblioteca Vapor Vell  

Petit Format. “Frederick”
18.00 h 

Biblioteca El Carmel-Juan Marsé

Sac de rondalles
18.00 h 

Biblioteca Vila de Gràcia 

El món dels tovets
18.00 h 

Biblioteca Les Corts-Miquel Llongueras

Petit Format. “Pica Plat”
18.00 h

Biblioteca Nou Barris

Sac de rondalles
18.15 h

Biblioteca Francesc Candel

dijous28

Inici de la “setmana del Llibre en 
Català” a l’Avinguda de la Catedral 
de Barcelona
Vine a fer un cafè amb… 
“Tirant lo blanc”
De Joanot Martorell. Marc Rosich.

19.00 h Biblioteca Jaume Fuster

Cicles temàtics 
“Amb les botes de set llengues”
Trobades amb traductors 

19.00 h Biblioteca Joan Miró

T’interessa! 
“La química en els productes quotidians”
19.00 h Biblioteca Ramon d’Alòs-Moner

Conferencia: “Depurando nuestro cuerpo”.  
Los problemas de peso en todas las 
edades y sus repercusiones a nivel físico, 
mental y emocional
Montse Bradford

19.00 h Librería ExcellencE

Projecció del documental: 
“Mi primer contacto”
Col·loqui a càrrec d’Emanuele Ragni i Octavio 
Rubio del grup de suport de Survival Internacional a 
Barcelona. En la filmació, membres del poble Ikpeng, 
de Brasil, narren el seu primer contacte amb els 
blancs. Una mirada plena de sentiments sobre una 
trobada de l’altre que sovint s’ha estigmatitzat de 
manera superficial.

19.30 h Llibreria Altaïr

Presentació del llibre:  
“Carta a un joven ecologista”
d’Enric Aulí Mellado. Ed. Integral

19.30 h Casa del Llibre

Poesia amb poetes
Els poetes Edgar Alemany, Rafel Bordoy  
i Àngel Terrón parlaran de poesia i llegiran  
els seus poemes. 

19.30 h Espai Mallorca

Presentación del libro:  
“Regálate felicidad. Tu objetivo nº 1”
Juan Carlos Maestro

20.15 h Librería ExcellencE

Vine a escoltar i explicar contes  
al Cuentod@s!
Espai obert a tothom per explicar contes:

20.45 h Centre Cultural Pati Llimona

Petit Format 
“El monstre de xampú”

18.00 h 
Biblioteca Bon Pastor

Petit Format 
“Una tarda d’òpera”

18.00 h 
Biblioteca Francesca Bonnemaison

El món dels tovets
18.00 h

Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra

Petit Format 
“Pica Plat”
18.00 h 

Biblioteca Jaume Fuster

divendres29

Enreda’t amb l’acció 
“M de Món”
17.00 h Biblioteca Jaume Fuster

T’interessa! 
“Music spy Club”
19.00 h Biblioteca Vapor Vell

Biblioteca de nit 
Cinema dels 80:  
“Cazafantasmas”
21.30 h Biblioteca Vapor Vell

INVENTARI

M’agraden les seves mans
encara que sigui un manasses.
M’agrada mirar com dorm
però que no em despertin els roncs.
M’agraden els seus ulls
però, a vegades, m’espanta la mirada.
M’agrada tocar la seva pell
però detesto el seu tatuatge.
M’agraden el seus llavis
a pesar de les seves mentides.
M’agrada tot el seu cos
però m’enerva tanta fatxenderia.
M’agrada el seu somriure
però no aguanto les seves bromes.
M’agrada com cuina
però m’enfada com embruta.
M’agrada que m’estimi
i no suporto que m’enganyi.

M
on

ts
e 

G
al

lé
s 

E
st

ra
de

r
PoemaPoema

Desde LITERATA proponemos pequeños ejercicios de escritura creativa para poder, paso 
a paso, empezar a adentrarnos en el ejercicio de las letras. Las musas no aparecen 
porque si, hay que escribirlas!!!!

EL BInOMIO fAnTÁsTICO

Nombre que el gran maestro italiano Giani Rodari dio a un juego que se convirtió en 
punto de partida para poder salir de “la realidad habitual”.
Haz una lista, en columna, de objetos/seres/lugares, que te parezcan sugerentes, 
como por ejemplo: un escenario, una cafetera, una rana, un ombligo, ojos, cebollas, 
libro, etc.
Ahora, al lado de esta columna, otra con adjetivos, por ejemplo: caminante, saltarina, 
enloquecida, seco, extraterrestres, románticas, muerto, etc.
Si enlazas la palabra de la primera columna con la que está a la par de la segunda, verás 
que queda un dúo divertido, que sale de lo común.
La consigna será ahora contar una historia desde cada uno de los binomios: ¿Qué 
sucedería en un escenario caminante?, ¿Cómo sería la vida de una rana enloquecida? 
¿Serán indigestas las cebollas románticas?... y así con el resto.

Diviértete!

ESCRITURA CREATIVA
por Nora Almada

>>
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A la Biblioteca Barceloneta-La Fraternitat, ate-
nent la idiosincràsia del barri i des d’un inici, 
vam apostar per constituir, i mantenir actualit-
zat, un fons documental sobre Restauració i 
Hostaleria, adreçat especialment a les perso-
nes que treballen o volen treballar en aquest 
sector professional. 

Amb el temps, hem anat ampliant i diversifi-
cant aquesta col·lecció amb noves seccions i 
propostes. Una selecció documental, incipient 
encara, que va des de l’assaig (història, an-
tropologia, etc.) passant per la novel·la i la 
poesia fins arribar a un dels gèneres narratius 
més populars del segle XX, el cinema. Una 
mostra representativa d’un subgènere edito-
rial actualment molt conreat i que la crítica ha 
denominat literatura gastronòmica.

En aquest sentit, només cal fer una ullada a 
la producció i a l’oferta cultura de qualsevol 
tipus, per adonar-se’n que mai com ara s’ha 
escrit i s’ha parlant tant sobre aquest tema. 
Proliferen especialistes en els mitjans, cànons 
i llistes d’autors i de títols, premis, rutes, festi-
vals, articles, cursos i seminaris, webs, blocs, 
fòrums de gurmets a la xarxa, etc. 

Es fa difícil, doncs, pensar que es pot ser ori-
ginal a l’hora de comentar i recomanar alguna 
obra dins de la literatura gastronòmica, sense 
caure en el tòpic. Tanmateix, des de la Biblio-
teca, us proposem la lectura de dos llibres de 
referència del nostre entorn cultural. Un i al-
tre van representar, en el moment de la seva 
publicació, un punt d’inflexió en el gènere: El 
que hem menjat de Josep Pla i Contra los gour-
mets de Manuel Vázquez Montalbán. 

Per il·lustrar l’ampli ventall de registres que 
podeu trobar en aquesta selecció, hem triat 
també dos títols ben suggerents: Poesía a la 
carta: la gastronomia en el arte y la literatu-
ra (monogràfic 241 de la revista Litoral) i la 
pel·lícula d’Ang Lee Comer, beber, amar.

De fet, al llarg de la història, la relació entre 
gastronomia i literatura ha estat una constant, 
un binomi perfecte: cuinar = escriure i menjar/
beure = llegir. I és que, com deia Cunqueiro, 
un dels secrets fonamentals de la bona cuina 
és la imaginació. 

Article a càrrec de l’equip de la Biblioteca  
Barceloneta-La Fraternitat

Biblioteca Barceloneta-La Fraternitat
BIBLIOTEQUES DE BARCELONA
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Ciutat Vella

Bib. Barceloneta-La Fraternitat
Comte de Santa Clara, 8-10
Tel. 93 225 35 74

Bib. Francesca Bonnemaison
Sant Pere Més Baix, 7
Tel. 93 268 73 60

Bib. Sant Pau-Santa Creu
Hospital, 56 / Carme, 47
Tel. 93 302 07 97

Eixample

Bib. Fort Pienc
Ribes, 12-14
Tel. 93 265 24 35

Bib. Infantil i Juvenil Lola Anglada
Rocafort-Còrsega /
Jardins Montserrat
Tel. 93 439 41 90

Bib. Joan Miró
Parc de l’Escorxador /  
Vilarmarí, 61
Tel. 93 426 35 32

Bib. Sofia Barat
Girona, 64-68 (interior de l’illa)
Tel. 93 231 77 67

sants-Montjuïc

Bib. Francesc Candel
Amnistia Internacional, 10
Tel. 93 332 53 75

Bib. Poble-Sec Francesc Boix
Blai, 34
Tel. 93 443 01 05

Bib. Vapor Vell
Ptge. del Vapor Vell, s/n
Tel. 93 409 72 31

Les Corts

Bib. Can Rosés
Déu i Mata, 57
Tel. 93 419 19 29

Bib. Les Corts -Miquel Llongueras
Riera Blanca, 1-3
Tel. 93 449 31 07

sarrià - sant Gervasi

Bib. Clarà
Dr. Carulla, 22-24
Tel. 93 280 15 47

Bib. Collserola-Josep Miracle
Reis Catòlics, 16-34
93 406 91 11

Gràcia

Bib. Jaume Fuster
Plaça Lesseps, 20-22
Tel. 93 368 45 64

Bib. Vila de Gràcia
Torrent de l’Olla, 104
Tel. 93 284 77 90

Horta - Guinardó

Bib. El Carmel-Juan Marsé
Murtra, 135-145
Tel. 93 407 28 70

Bib. Guinardó-Mercè Rodoreda
Camèlies, 76-80
Tel. 93 435 31 70

Bib. Montbau-Albert Pérez Baró
Àngel Marquès, 4-6
Tel. 93 427 07 47

nou Barris

Bib. Canyelles
Ronda de la Guineueta Vella, 34
Tel. 93 274 94 74

Bib. Les Roquetes
Pla de Fornells, 31
Tel. 93 359 65 27

Bib. Nou Barris
Albert Einstein, 2-4
Tel. 93 291 48 50

Bib. Torre Llobeta
Santa Fe, 2 bis (centre cívic)
Tel. 93 358 56 14

sant Andreu

Bib. Bon Pastor
Estadella, 62
Tel. 93 498 02 16

Bib. Garcilaso
Juan de Garay, 116
Tel. 93 246 29 48

Bib. Ignasi Iglesias-Can Fabra
Segre, 24-32
Tel. 93 360 05 50

sant Martí

Bib. Ramon D’Alòs-Moner
Rambla de Prim, 87-89
(centre cívic)
Tel. 93 266 39 36

Bib. Sant Martí de Provençals
Selva de Mar, 215
(centre cívic)
Tel. 93 308 97 93

Bib. Xavier Benguerel
Av. del Bogatell, 17
Tel. 93 225 18 64

Alibri

Balmes 26 
08007 Barcelona 
Tel. 933 170 578
www.alibri.es

Altaïr

Gran Via, 616
(entre Balmes i Rbla. Catalunya)
08007 Barcelona
Tel. 933 427 171 
www.altaïr.es

Casa Anita

C/ Santa Eugenia, 7 
08012 Barcelona
Tel. 932 376 002

Casa del Llibre

Passeig de Gràcia,62
08007 Barcelona
Tel. 902 026 407
www.casadellibro.com

Catalònia

Ronda de Sant Pere, 3
08010 Barcelona
Tel. 934 813 310

Centre Cultural Valentina

Plaza Regomir, 2
Barrio Gótico · 08002 Barcelona
Tel. 933 107 921

Centre Cultural Pati Llimona

Plaza Regomir, 3
Barrio Gótico · 08002Barcelona

Espai Betúlia

Borràs, 43-47 · Badalona

Espai francesca Bonnemaison

Sant Pere més Baix, 7
08003 Barcelona
Tel. 934 022 762
www.diba.es/francescabonnemaison

Espai Icaria

Arc de San Cristòfol, 11-23
08003 Barcelona
Tel. 932 691 375
www.icarialibreria.com

Espai Mallorca

Carme, 55 · 08001 Barcelona

Excellence

Rambla de Catalunya, 25
08007 Barcelona
Tel. 933 170 680
www.e-excellence.es

fnac l’Illa

Centro comercial L’Illa Avenida
Diagonal, 549
08029 Barcelona 
Tel. 934 445 900
www.fnac.es

fnac Diagonal Mar

Avenida Diagonal, 3-35
08019 Barcelona 
Tel. 935 029 900 - 935 029 950
www.fnac.es

fnac El Triangle

Centro Comercial El Triangle
Plaza Catalunya, 4
08002 Barcelona 
Tel. 933 441 800
www.fnac.es

Institut francès

Moià, 8 · Barcelona

Koreander Llibres

Literatura Oriental
C/ Sardenya, 288
08013 Barcelona
Tel. 932 657 527

L’Auditori

Lepant, 150 · Barcelona

Laie

Pau Claris 85
08010 Barcelona
Tel. 934 120 250
www.laie.es

La Central

Mallorca, 237
08008 Barcelona
Tel. 934 875 018 
www.lacentral.com

La Central del Raval

Elisabets, 6
08001 Barcelona
Tel. 933 170 293 
www.lacentral.com

La Central del Lliure

Passeig de Santa Madrona, 40-46
08004 Barcelona
www.lacentral.com

La Central del MACBA

Pl. dels Àngels, 1
08001 Barcelona
www.lacentral.com

La Ploma

Llibreria especialitzada en Àfrica negra
Sicília, 332
08025 Barcelona
Tel. 934 579 949

Libreria negra y Criminal

La Sal, 5 · Barceloneta
Tel. 932 955 922
www.negraycriminal.com

Llibreria Proa Espais

Rosselló, 212
08008 Barcelona
Tel. 936 013 199

Palau de la Virreina

La Rambla, 99 · Barcelona

Pròleg

Dagueria, 13 · 08002 Barcelona 
Tel. 933 192 425
www.llibreriaproleg.com

Taïfa

Verdi, 12 · 08012 Barcelona 
Tel. 932 176 621
info@taifallibres.com

Associació d’Escriptors
en Llengua Catalana

Ateneu Barcelonès
Canuda, 6 - 5è 3 08002 Barcelona
www.escriptors.cat

Col·legi Oficial de Doctors
i Llicenciats en filosofia
i Lletres i en Ciències
de Catalunya

Rambla de Catalunya, 8
08007 Barcelona
Tel. 93 317 04 28

Escola d’Escriptura  
de l’Ateneu Barcelonès

Canuda, 6 · 08002 Barcelona
Tel. 933 174 908
www.escoladescriptura.org

Institució de les LLetres 
Catalanes

Portal de Santa Madrona, 6-8, 1a. pl
08001 Barcelona
Tel. 93 316 27 80

Pen Català

Canuda, 6, 5è · 08002 Barcelona
Tel. 933 183 298
www.pencatala.cat

adreces biblioteques i llibreries
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....”Un cuadro único que se había perdido en el tiem-
po, y que es único, no por su iconografía, que ha 
simple vista podría ser incluso incongruente, sino por 
la historia que encierra. Una historia de duplicidades, 
de metáforas, de analogías y de casualidades, una 
historia dentro de otra historia...”

Eugenia Tusquets 

Helena O’C. - Tu actividad principal es la pintura. 
¿En qué medida tu experiencia como pintora te ha 
servido para escribir El cuadro perdido de Picasso 
tu primer libro?
Eugenia Tusquets - Me ha servido mucho. De hecho, 
estoy convencida de que el relato de esta aventura 
por el mundo del arte, que es en definitiva la historia 
que narro en mi libro, no hubiera sido posible de no 
haber sido yo pintora. Ya cuando trabajé como crítica 
de arte en México y en Estados Unidos, me di cuenta 
de que es mucho más lógico, aunque no lo parezca, 
que sea otro artista el que critique la obra de un 
colega, siempre y cuando sea capaz de salir de sí 
mismo por un rato, de hacer un esfuerzo previo de 
objetividad. Porque el esfuerzo ha de ser de objeti-
vidad, no de apartamiento o de disociación. Muchas 
veces los críticos de arte, si no son artistas ellos 
mismos, pecan de esto último, y no se puede estar 
fuera del ámbito de algo que se intenta criticar. Estoy 
convencida de que el punto de vista de otro artista 
era esencial en el caso de esta historia que vivió Pi-
casso y que se ha podido reconstruir recientemente 
con la investigación del cuadro.

H.O. - El libro se basa en la historia real de un cua-
dro sin firmar comprado en el Marché aux Puçes de 
París, atribuido a Picasso... Un cuadro único perdido 
en el tiempo... ¿Cuánto hay de ficción y cuánto de 
realidad?
E.T. - El libro está basado en dos historias que se van 
alternando. Una es la crónica real de unos hechos 
ocurridos hace ahora algo más de un siglo, cuan-
do Picasso tenía diecinueve, veinte años, y la otra, 
también verídica, la que tuvo lugar un siglo después, 
ambas entre España y Francia. En esta segunda, la 
actual, he cambiado el nombre –y la descripción físi-
ca– de los personajes envueltos en la trama, excepto 
el de Maya Picasso y el mío propio, y, haciendo uso 
esa libertad que tiene todo creador, algunos detalles 
anecdóticos de ciertas situaciones, pero en lo funda-
mental el relato de la investigación es fidedigno.

H.O. - La autentificación del cuadro es el reto a con-
seguir puesto que la firma es la que establece el 
valor de la obra. ¿Cuál es tu opinión sobre el mer-
cado del arte?
E.T. - Hay básicamente tres mercados en el mundo 
de la pintura y evidentemente situaciones interme-
dias de difícil clasificación, ya que estos mercados 
son cambiantes y dependen del lugar, de la época 
y de la situación económica. Existe un mercado de 
pintura comercial, en el que se encuentran diferen-
tes niveles de calidad, existe luego un mercado de 
arte más vanguardista que suele denominarse “con-
temporáneo” y por último hay un mercado de arte 
de inversión en el que se encuentran tanto piezas 
antiguas como modernas, pero siempre de artistas 
que son considerados valores comparables a los de 

la bolsa o la inmobiliaria. Es en este último mercado 
donde se trasgrede de forma más flagrante la lógica 
valoración de la pieza o del artista en cuestión, que 
tendría que estar dictada por el nivel artístico, pero 
que al barajarse cifras tan escandalosas está basa-
do casi exclusivamente en la mayor o menor pericia 
del que ha hecho su correspondiente promoción. No 
estoy diciendo que los otros dos mercados que he 

mencionado primero sean completamente ecuáni-
mes con respecto al valor artístico, pero por lo me-
nos no están tan manipulados porque no hay tanto 
dinero de por medio, y se ajustan más a la demanda 
del público. Y, de hecho, hay diferentes públicos: hay 
públicos muy educados visualmente y capacitados 
por tanto para entender lo que es válido en arte, y 
públicos menos educados; está en manos de cada 
artista la opción de buscar el suyo: el que le com-
prenda y le compre. 

H.O. - La propietaria del cuadro, una anticuaria fran-
cesa, lo guarda en una caja fuerte de un banco sui-
zo a la que has tenido acceso. Extraño lugar para 
contemplarlo. Háblanos de tus sensaciones al verlo 
por primera vez.
E.T. - La verdad es que necesitaba ver en persona el 
cuadro para ver si me corroboraba todo lo que pen-
saba de él, pero cuando llegó el momento no puede 
decirse que me sorprendiera: gran parte de la inves-
tigación se había llevado a cabo con una fotografía, 
pero de tamaño real y absolutamente perfecta. Y en 
cuanto a las circunstancias en que lo vi, no creo que 
me influyeran… fueron extrañas, eso sí. Me planteé, 
por supuesto, que por fin mi curiosidad se satisfacía, 
y me quedaba tranquila; que me encontraba delante 
de un cuadro que cerraba una época de Picasso y 
abría otra, es decir, de un hito de gran significación en 
el recorrido estilístico de Picasso; que tenía la enorme 
suerte de estar yo misma colaborando en el descubri-
miento… y todo esto era, sin duda, apasionante.

H.O. - se trataría del desaparecido cuadro Don Tan-
credo que Picasso pintó para la primera exposición 
que realizo en Paris. Un lienzo homenaje a su intimo 
amigo el poeta y pintor Casagemas repleto de sig-
nificados simbólicos. ¿Cuál ha sido el camino hasta 
llegar a su interpretación?
E.T. - La investigación la llevó a cabo un experto de Bar-
celona. Tanto él como los propietarios del cuadro sos-
pecharon desde el primer momento que se trataba de 
Don Tancredo, la obra desaparecida de la primera ex-
posición de Picasso en París, en 1901. A partir del sig-
nificado del título, el investigador fue tirando de la cuer-
da y cada nuevo descubrimiento le llevaba al siguiente. 
Fue una investigación muy interesante precisamente 
por eso que dices, porque no estaba basada simple-
mente en cuestiones técnicas, sino en los significados 
simbólicos de los distintos elementos del cuadro, que 
hacían referencia a determinadas vivencias del joven 
Picasso, algunas de ellas no lo suficientemente bien 
analizadas hasta ahora. En el libro descubro aspectos 
inéditos del artista y de su amigo Carles Casagemas, 
no porque yo sepa más que sus biógrafos, sino porque 
el cuadro los pone en evidencia; antes de su reciente 
aparición no podían ni imaginarse.
 
H.O. - ¿Algún próximo libro en preparación?
E.T. - Tenía otros textos empezados cuando estaba es-
cribiendo El cuadro perdido de Picasso, pero al saber 
que la Editorial Funambulista (www.funambulista.net), 
que aunque es pequeña tiene un gran prestigio, se 
interesaba por la historia me centré en acabar éste. 
Ahora estoy trabajando en dos proyectos, uno sobre 
pintoras de diferentes épocas, y otro, sobre historias 
de emigrantes en Estados Unidos.

conversaciones con... por Helena O’Callaghan García

Eugenia Tusquets
autora de El cuadro perdido de Picasso. Editorial Funambulista

Eugenia Tusquets Trías de Bes nació en Barce-
lona. Aunque su actividad principal desde hace 
más de treinta años ha sido la pintura, ha tenido 
también la oportunidad de dedicarse a diferen-
tes facetas de la escritura. A mediados de los 
años 70 colaboró en el programa de TVE, Tiempo 
Libre, escribiendo los guiones para la sección de 
arte. Y más adelante, instalada ya en Estados 
Unidos donde permaneció diez años, colaboró 
como crítica de arte en diversas revistas cultu-
rales del ámbito latino de San Francisco y el Bay 
Area. Antes de establecerse en ese país, residió 
casi dos años en México, donde, además de ex-
poner en Guadalajara y en el D.F., mantuvo un 
intenso contacto con los medios culturales de 
ambas ciudades que le impregnaron de la vigoro-
sa visualidad autóctona. Esto impulsó importan-
tes cambios estéticos en su obra, enriquecidos 
más tarde con el mestizaje californiano, para 
acabar dando lugar a su peculiar estilo pictórico, 
ya maduro cuando regresó a Barcelona en los 
años 90. Ha realizado numerosas exposiciones, 
tanto en España como en Estados Unidos y La-
tinoamérica, y su pintura ha merecido diversos 
galardones. Actualmente sigue profundizando en 
su actividad pictórica y preparando un libro sobre 
mujeres artistas de diferentes épocas.

La autora
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CADEnA sER:  
“A vivir que son dos días”
Espacio: “Club de lectura”
Àngels Barceló
Presentador: Óscar López

Dissabtes 11.00 a 11.30 h

CADEnA sER: “La ventana”  
Espacio: “La Ventana de Millás”
Presentadora: Gemma Nierga
Cada viernes, un relato semanal  
de 16 a 17 h

iCAT fM: 
“Cabaret elèctric”
de dilluns a divendres, de 22 a 00 h

RÀDIO CAsTELLDEfELs:  
“In situ”
Sección de entrevistas del sector del libro
Presentador: Antonio Vela López
Dimarts, de 21 a 22 h 
RAC 1: “El món a RAC 1”
Presenta Jordi Basté
Dilluns a divendres, de 6 a 12 h

Rac 1: “Minoria absoluta” 
Toni Soler
Dilluns a divendres, de 12 a 14 h

Rac 1: “Versió Rac 1”
Toni Clapés
Dilluns a divendres, de 16 a 19 h

Rac 1: “La primera pedra”
Dilluns a divendres, de 6 a 10 h

RAC 1: “Via Lliure” 
Presentador: Ricard Ruiz
Magazine de cap de setmana  
de 10 a 14 h

CADEnA sER 
RÀDIO BARCELOnA:  
“Tot és comèdia” 
Espai: “Punt de llibre”
Presentadora: Pilar Argudo
“Punt de llibre”, espai literari dins  
del programa “Tot és comèdia” 
(dirigit per Rosa Badia),  
emès els dissabtes de 15 a 16 h

COM RÀDIO: “Tots x tots” 
Espai: “Llibreria”
Director i presentador:  
Francesc Triolà Torres
Dilluns a divendres, de 21 a 22 h

BARCELOnA TV: “Qwerty”
Presentador: Joan Barril
Dimecres 22.30 h. 
Redifusió: dimecres a les 02 h,  
dijous a les 11 h i dissabte a les 12.30 h

CAnAL 33: “L’hora del lector” 
Presentador: Emili Manzano
Divendres, 22.55 h

EL BOOK InsIGnIA
Presentadors:  
Jordi Llavina i Gaspar Hernàndez  
Td cat (TV Comtal). 
Dimecres a les 12 h

RnE - R5: “Literatura en breve”
Presentador: Juan Jacinto Muñoz Rengel
Emisión: 17.35 h de lunes a viernes.  
El programa dura 5 minutos y se dedica  
a la recomendación de libros.

CATALUnYA RÀDIO
Programa: El cafè de la República, presentat 
per Joan Barril.  
Espai: A punt de llibre, a càrrec de  
David Guzmán.
Dilluns a divendres de 21 a 23 h.
Cada dia es parla d’un llibre diferent.

RÀDIO GRÀCIA 
“Lletres amb Gràcia”
Glòria Gómez de la Tia
Divendres de 17’15 a 17’45 h

MATADEPERA RÀDIO 
“Terrós de sucre”
107.1 de la FM
Programa de llibres i del món del llibre. Dirigit 
i presentat per Joaquim Fontboté.  

Els Divendres de 21 a 22 h

BLOGs I PORTALs LITERARIs

•	BLOG DE JORDI CERVERA  

 http://blogs.ccrtvi.com/jordicervera.php

•	COMUNICACIÓN	CUTURAL	 

 http://www.comunicacion-cultural.com

•	DIARI	D’UN	LLIBRE	VELL 

 http://www.llibrevell.cat

•	TOP	LIBROS 

 http://www.toplibros.es

•	LA TORMENTA EN UN VASO 

 http://latormentaenunvaso.blogspot.com

•	VERBÀLIA 

 Blog de Marius Serra 

 Verbàlia, un país imaginari fundat pels  

 amants de l’enginy verbal 

 http://www.verbalia.com

•	LOS FUTUROS DEL LIBRO 

 Libros, editores y lectores en el siglo XXI 

 http://weblogs.madrimasd.org/  

 futurosdellibro/

• EL RINCÓN DE ALVY SINGER 

 Autor del blog: Pablo Muñoz,  

 crítico cultural  

 http://elrinconalvysinger.blogspot.com/

•	PÁGINA PERSONAL  

 DE JOSÉ ANTONIO MILLÁN 

 http://jamillan.com/

parlem de llibres


