III Jornades de les
Lletres Ebrenques

12:30 Taula rodona “La dona en la
literatura. Una mirada singular” ,
coordinada per Vanessa Adell,
periodista, amb la participació de
Francesca Aliern, Teresa Bertran,
Mari Chordà, Mª Josep Margalef,
Cinta Mulet, Sílvia Favà i d'altres...

Amposta
6, 7 i 8 de novembre
de 2008

Amb la col·laboració de:

Dissabte 8, tarda
17:00 Taula rodona “Literatura ebrenca:
esclat o normalitat?”, coordinada
per Josep Igual, amb la participació
de Xavier Garcia, Albert Guiu,
Tomàs Camacho, Andreu Carranza,
Jesús Tibau, Àlex Ferrer, Josep M.
Olivé, Josepa Vilurbina i Emigdi
Subirats.
19:00 Espectacle poètic-musical “Lletres
d'Aigua”, a càrrec del cantautor
Jesús Fusté.
Un viatge imaginari a través d'un riu
(l'Ebre) agafant les diferents
sensibilitats dels diversos poetes que
al llarg del temps han escrit en
aquestes terres i maridant música i
poesia.
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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 de les Jornades.
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Biblioteca Comarcal
Sebastià Juan Arbó
Àrea d’adults

Des de la Biblioteca Comarcal Sebastià Juan
Arbó ens varem marcar ja fa tres anys, el repte
de crear un fòrum de debat i reflexió entre tots
aquells que representen el món del llibre i la
literatura.
Per aquest motiu, apostem per donar suport a
tots aquest homes i dones del territori que tenen
moltes coses que expressar, vivències per
compartir i sentiments per exportar
mitjançant les paraules.
Amb aquestes III Jornades de la Literatura
Ebrenca, volem retre'ls homenatge i
encoratjar-los per a que continuen amb la seva
valuosa tasca de difusió cultural de les nostres
terres.

Programa
Dijous 6
20:00 Presentació del les Bases del Concurs
de Narrativa Breu Ciutat d'Amposta
2008.

19:30 Xerrada a càrrec de Carme Arnau,
Llicenciada en Filosofia i Lletres, i
Doctora en Filologia Catalana, sobre
l'obra “Jardí vora el mar: la novel·la
de represa”, de Mercè Rodoreda.
Tot seguit
s'oferirà un petit
refrigeri.

20:30 Contes per a adults, “Mercè
Rodoreda: Senyores i minyones”.
Sessió de narració i interpretació de
contes a càrrec de la companyia
l'Espina de la Sardina. A través dels
personatges l'autora va saber confegir
grans històries plenes d'amors i odis, i
amb la presència d'un element moltes
vegades obviat en referir-se a
Rodoreda: l´humor.

22:30 “De viva veu”, recital de versos
ebrencs a càrrec de poetes del
territori, acompanyats del “Quartet
de Clarinets” de la Unió
Filharmònica d'Amposta, a la
terrassa del Pub Oquio, (Plaça de
Santa Susanna). Comptarem amb la
participació d'Albert Guiu, Rafel
Haro, Emigdi Subirats, Rafel
Duran, Cristòfol Pons, Ramon
Àngel Garcia, Mari Chordà, Javier
Caballero,
Miquel Accensi, , i
d'altres...

Divendres 7

Dissabte 8, matí

19:00 Inauguració oficial de les Jornades, a
càrrec de Xavier Vega, Director
Territorial 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 Responsable de l'Àrea
d'Adults de la Biblioteca Comarcal
Sebastià JuanArbó d'Amposta.

10:30 Col·loqui entre els membres dels
Clubs de Lectura de les Terres de
l'Ebre, amb autors locals.
Participaran el Clubs de Lectura de
Deltebre, Ulldecona, La Ràpita,
Tortosa iAmposta.

11:30 Pausa cafè.

12:00 Signatura de llibres a càrrec
d'autors ebrencs.

