Projecte de promoció de la
literatura per a persones
adultes.

Sant Pol, 2018

1. INTRODUCCIÓ
El públic que més utilitza el carnet de la biblioteca, són els adults d’entre 40 i 65 anys. En canvi, les activitats
culturals programades des de la biblioteca (Clubs de lectura a banda) destinades a aquesta franja d’edat, són
les menys nombroses.
És per millorar aquesta situació que neix el projecte “Lletra”, per oferir una programació anual d’activitats
literàries per a un públic adult, amb la col·laboració d’altres agents literaris/culturls que permetin arribar a un
màxim nombres de persones.

2. OBJECTIUS
Acostar l’art de la literatura a les persones adultes i donar la oportunitat de descobrir nous registres i tenir
contacte amb creadors de literatura.

3. PROGRAMACIÓ
Mes

Activitat

16 Febrer
9 Març

Presentació llibre (Fàtima Llambrich), en
col·laboració amb l’ILC – Lletres en viu.
Virgínia Woolf

Abril

A tota veu (Òmnium)

Maig

Lectura en veu alta (Centre cultural)

8 Juny

Activitat en col·laboració amb l’arxiu de Sant
Pol
“La col·lecció d’auques del Cesc” Begoña
TORRES GALLARDO (Centre estudis sant
cebrià).
qui DONA més?
Amb Xon Belmonte
Presentació llibre “Argelagues” de Gemma
Ruiz
“Jo sóc el meu propi experiment” (Palau i
Fabre, a càrrec d’Assumpta Mercader)

21 Setembre
26 Octubre
16 Novembre
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Presentació del llibre “Sense cadàver”: tertúlia amb l’autora del llibre Fàtima Llambrich
Els cuartos de la Virgínia: Recorregut poètic a partir de lectures dramatitzades, obrint-nos les portes a
les diferents cambres que ens proposa la V. Woolf, i acompanyada per escriptores del s.XX: Marguerite Duras,
Alejandra Pizarnik, Gloria Fuertes, Maria Mercè Marçal...

A tota veu:

Lectura de poesia en veu alta a partir de parelles lingüístiques que han traduït un poema d’un
idioma estranger al català. La lectura es farà en els dos idiomes. En col·laboració amb Òmnium Cultural

Lectura en veu alta (Centre cultural):

espectacle literari on es combinaran textos de diferents
autors que celebren alguna efemèride durant el 2018 (Montserrat Abelló, M.Aurèlia Capmany, Manuel de
Pedrolo, M.Mercè Marçal, Jaume Fuster...)

Qui DONA més? paraules, versos, textos… conjugats en plural, en singular i en femení.
Amb la veu i el sentir de Xon Belmonte Mateu

La col·lecció d’auques dels CESC: presentació del llibre de col·lecció local a càrrec de la Begoña
Torres (membre del CESC)

Recital poètic, lectura en veu alta de textos seleccionats per Xon Belmonte
Presentació del llibre “Argelagues”: tertúlia amb l’autora Gemma Ruiz
Jo sóc el meu propi experiment: Sentirem i viurem la poesia de Palau i Fabre experimentant-la.
Llegir o escoltar un dels seus poemes ja és una bona experiència, però anirem una mica més enllà. El punt de
partida són els “Tretze poemes de l’Alquimista” que tracten temes recurrents en l’obra del poeta com la
pròpia identitat o el fet de sentir-se sempre estranger. Palau i Fabre experimentava a partir de l’obra d’altres
poetes, es posava reptes inversemblants i, en definitiva, jugava amb les paraules, els fets i les emocions per a
construir un poema. Proposem sentir-nos hereus de la seva manera de fer i jugar, fer i desfer, transformar i
crear i, alhora, a través d’aquesta experiència, fer un tast del tarannà i l’obra de Palau i Fabre.

4. COL·LABORACIONS
Per fer aquest projecte, cal tenir la complicitat de les altres entitats culturals del municipi. D’aquesta forma es
garanteix la implicació de més gent i s’aconsegueix una difusió més àmplia.
En aquest sentit, es comptarà amb la complicitat del Centre Cultural, de l’Arxiu Municipal i del Centre
d’Estudis de Sant Cebrià (CESC).
I més enllà de l’àmbit pròpiament local, també es vol col·laborar amb la Institució de les Lletres Catalanes que
ens facilitarà el contacte amb una de les dues escriptores convidades, i Òmnium cultural que organitzarà
l’activitat “A tota veu”.
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