Un any més, esperonats per l’èxit de
continguts i participació d’edicions
passades i la gran acceptació per part de
tots el que gaudim i estimem el món de
les lletres, des de la Biblioteca Comarcal
Sebastià Juan Arbó hem engegat les
IV Jornades de les Lletres Ebrenques.
La literatura ebrenca ja no ha de ser un
punt diferencial; hem de poder parlar
oberta i clarament de literatura catalana feta
a les Terres de l’Ebre, on conviuen les idees,
els estils i les personalitats més diverses.
Aquestes jornades, han de ser també un
punt de reflexió i aportació de tots els que
estem interessats en el llibre: autors, editors,
llibreters, lectors...
Veniu, participeu, gaudiu, i entre tots
mantindrem viu l’esperit literari...

Programa d’actes

Al pub Van Gogh

Divendres 23

23:00 “Copes i versos”. Recital de poesia
per veus ebrenques,” acompanyades
per l’Orquestra de Guitarres de la Lira
Ampostina, amb la participació de: Xavier Aragó,

A la Sala d’Adults
19:30 Inauguració oficial de les Jornades
a càrrec de Xavier Vega, Director dels Serveis
Territorials de Cultura de la Generalitat de Catalunya;
Pere Panisello, Vicepresident de la Diputació de
Tarragona; Manel Ferré, Alcalde d’Amposta; Mar
Panisello, Regidora de Cultura de l’Ajuntament
d’Amposta i Joana Serret, Bibliotecària de la
Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó.

Al vestíbul de la biblioteca
10:15 “Cafè amb autors” Venda i signatura de
llibres ebrencs, per la Llibreria Gavina, d’Amposta.

a càrrec d’Albert Pujol, Director de la Fira del Llibre
Ebrenc.

A la Sala d’Adults

20:00 Conferència a càrrec de l’escriptora Isabel-

11:00 Taula rodona
“Llengua, literatura i educació”

Es clourà l’acte amb una copa de cava.

Escriptora

Dissabte 24

A continuació:
inauguració de l’exposició “Terres d’Arbó”,

Clara Simó sobre l’obra de Sebastià Juan Arbó.

Isabel Clara-Simó

Tomàs Camacho, Mari Chordà, Rafel Duran, Glòria
Fandos, Ramon-Àngel García, Albert Guiu, Rafel
Haro, Josep Igual, Cristòfol Pons, Emigdi Subirats,
entre d’altres.

Jordi Cervera
Periodista i escriptor

Quin és l’estat de la llengua literària a les nostres
terres? Arriba la producció literària més recent als
centres educatius de la nostra demarcació?
Amb la participació d’Àngela Buj, Vicenç Sanz.
Modera: Tomàs Camacho.

Víctor Amela
Periodista, escriptor
i analista de TV

12:30 Taula rodona:
“La novel·la, tradició i futur”.
El moment del gènere novel·lístic, les tradicions
vigents i els reptes dels nous llenguatges, analitzat
pels seus conreadors.

Amb el suport de:

IVjornades

de les

Amb la participació de Francesca Aliern, Cinta
Arasa, Teresa Bertran, Àlex Ferrer, Miquel Reverté,
Xulio R. Trigo, Coia Valls i Emigdi Subirats.
Modera: Maria-Josep Margalef.
Ajuntament d’Amposta
Regidoria de Cultura

17:30 Taula rodona “Escriptors als mitjans. Periodisme i literatura”.

Reflexions en veu alta sobre les relacions entre la
creació literària i els gèneres periodístics en
l’hora present.

Amposta Capital

Amb la participació de: Víctor Amela, Jordi Cervera,
Teresa Ferré, Gemma Lleixà, Manel Ramon, Santi
Valldepérez i Joaquim Vilarnau.
Modera: Josep Igual.

lletres ebrenques
amposta2009

23
24

octubre

a la Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó
Autors/es · poetes/esses · editors/es · periodistes
Llibreters/es i lectors/es de les Terres de l’Ebre

Al vestíbul de la biblioteca
19:00 Cloenda. Recital poètico-musical
“Manuel de Pedrolo. Mai no és de nit”,
per Jaume Calatayud i Vicente Monera.

Jaume Calatayud
i Vicente Monera
Composicions
poètico-musicals

Plaça del Castell, 13-15 (Amposta)

•

Tots els actes són oberts al públic

•

L’accés a tots els actes és gratuït

•

La composició de les taules
rodones pot variar per motius
aliens a l’organització

