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La Tardor Literària arriba un any més a a Tarragona per omplir els carrers de la nostra 
ciutat de lletres i  literatura. 

Durant les cinc setmanes que dura el cicle, podreu gaudir de nombroses actuacions, reci-
tals, contacontes, espectacles musicals, accions poètiques i altres activitats organitzades 
amb la col·laboració d’un bon nombre d’associacions i entitats. Un total de vuitanta actes 
per viure la literatura amb els cinc sentits.

El programa que teniu a les mans reflecteix dues línies d’actuació principals: d’una ban-
da, acostar la literatura i les lletres a un conjunt més ampli de la ciutadania, i, de l’altra, 
potenciar el diàleg entre diversos artistes i gèneres creatius. Dos eixos programàtics que 
es tradueixen en una més gran diversitat d’actes i de disciplines artístiques i que estem 
convençuts que faran que molts ciutadans i ciutadanes pugueu gaudir intensament de 
les mil cares de la literatura que es podran viure durant aquest mes. 

Sandra Coloma Santos
Regidora de Cultura, Joventut i Cooperació de l’Ajuntament de Tarragona

Presentació

L’escriptor de la 
Tardor…
xviii Trobada d’escriPTors  
deL camP de Tarragona
L’escriptor convidat: Àngel-O. Brunet
Teatre El Magatzem
28 de novembre, a les 20 h

Àngel-O. Brunet, escriptor de novel·la negra, històrica i de 
ciència ficció. Creador del detectiu Marc Macintosh, ha gua-
nyat nombrosos premis literaris com el Pin i Soler, el Ribera d’Ebre, l’Ametlla de Mar, el Sebastià 
Juan Arbó, el Vila d’Ascó i molts altres. Finalista del premi Brigada 21 a la millor novel·la negra 
editada en català l’any 2004 amb A la butxaca d’un mort, que ha estat traduïda a l’italià, ha publicat 
un bon nombre de llibres en els quals la ironia, l’humor i el misteri sempre hi són presents. Amb 
Gratia Reig va compartir autoria amb el bateria d’Els Pets, Joan Reig, i amb Terratarragona i l’Univers 
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l’acompanyament musical a l’abecedari d’infini-
tes tombarelles de l’Enric. 

[Casasses+Don Simon]

enric casasses + don simon  
i TeLeFUnKen
Recital
Acte d’inauguració
Teatre El Magatzem
25 d’octubre, a les 21.30  h

Enric Casasses, poeta i rapsoda. La seva actitud 
es podria relacionar amb la generació beat, 
Dylan, Verdaguer, Foix o Brossa, sense oblidar el 
dadaisme europeu. Això pot explicar-nos la sin-
gularitat de la seva obra, en què la quotidianitat 
i l’insòlit es donen la mà. El grup musical Don 
Simon i Telefunken, amb els seus bugui buguis 
per a robots rovellats, mambos bomba, calipsos 
per a l’apocalipsi i rocanrols sonàmbuls posaran 

Pin i soLer: 8 crUÏLLes
Exposició
Antiga Audiència
Del 26 d’octubre al 30 de novembre
Inauguració: 26 d’octubre, a les 20 h

Aquesta exposició neix a partir de l’espai virtual 
“Pin i Soler: 8 cruïlles”, que s’emmarca dins de 
TopoGrafies (www.uoc.edu/lletra), una proposta 
visual que té per objectiu acostar-nos als terri-
toris físics del nostre país des dels diversos llen-
guatges de creació. Aquesta mostra reflecteix la 
visió que vuit fotògrafs tarragonins, Pep Escoda, 
Esperança Cobo, Lluís Vives, Sílvia Itúrria, Arnol-
fini (Ioli Valsells + Mikel Morlas), Montse Riera, 
Lluc Queralt i Xavier Argente, han tingut dels 
textos de Pin i Soler. Les imatges fotogràfiques 
interpreten i actualitzen les descripcions que 
Pin i Soler va fer en les seves novel·les sobre di-
versos espais de la ciutat de Tarragona: el Camp 
de Tarragona, el carrer dels Cavallers, la Cate-

dral, el Pretori, el carrer de l’Enrajolat, la plaça de 
la Font, la Rambla i el Port. Es tracta d’un diàleg 
entre el passat extingit i el present, de manera 
que s’uneix la literatura del s. xix d’aquest autor 
amb la visió contemporània de vuit mirades 
molt diferents entre si.

[Pin i Soler]

en detall
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embriagUeU-vos!  
(Poesia amb eLs 5 senTiTs)
Recital multisensorial  
de La Pell del Llavi
Sala d’Actes de l’ONCE
30 de novembre, a les 20 h

Una experiència proposada pels membres de la 
plataforma municipal de joves creadors La Pell 
del Llavi amb l’objectiu d’apropar la poesia a les 
persones amb certs desavantatges sensorials i a 
la ciutadania en general, que no acostumen a 
emprar la resta de sentits per gaudir de la poesia. 
A partir d’aquest vers de Baudelaire, La Pell del 
Llavi ens permetrà olorar, tocar, escoltar, veure i 
degustar la poesia.

eL PaLaU de L’aLQUimisTa
Creació escènica a partir de textos  
de Josep Palau i Fabre 
Teatre El Magatzem
16 de novembre, a les 21.30 h

Una creació escènica que potencia la dualitat 
intrínseca del poeta Josep Palau i Fabre. Ordre 
estètic i destrucció avantguardista. I encara el 
joc de miralls entre femení i masculí. El poeta 
ens convida a treballar a banda i banda del mi-
rall. És la pluralitat del ventríloc que es perfà en 
la carn, però també en el misticisme; en l’àngel 
i el dimoni; en el poema, en la música i en la 
pintura. L’espectacle és un viatge de recerca de 
sentits, de sentit. El sentit de la poesia mateixa 
en el passeig de la vida. Sempre amb moviment 
pendular i amb vocació de totalitat salvadora, 
l’alquimista fa totes les provatures, pren totes les 
identitats. I en aquest procés orgànic de recer-
ca, una música fonda: els cants harmònics i el 

shakuhachi no com a subratllat dels mots, sinó 
com a mot mateix. 
Amb Fina Rius. Direcció de Teresa Vilardell i dra-
matúrgia de Pep Paré.

[Josep Palau i Fabre]

�
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La PrimordiaLiTaT  
deL so FÒnic
Ursonate, de Kurt Schwitters,  
per Llorenç Barber
Pretori romà
27 d’octubre, a les 20 h

El musicòleg, instrumentitsta i compositor 
Llorenç Barber és conegut especialment pels 
seus descomunals concerts de campana en què 
l’escenari és la ciutat mateixa; però també practi-
ca la veu difònica, la improvisació, la campanolo-
gia, la música plurifocal i la desmesura dels con-
certs “de sol a sol”. Ara ens acosta a la figura de 
Kurt Schwitters, un dadaista fora del dadaisme, 
inventor del seu propi dadà: construir amb anàr-
quica llibertat a partir de les restes d’allò que ens 
envolta. Restes del llenguatge (o art fònic) i tot 
tipus de brossa objectual amb la qual ensamblar 

espais i ambients. És amb les restes de la parla 
que Schwitters construeix la seva Ursonate, els 
temes rítmics/fònics de la qual estan constituïts 
per fonemes ensamblats que es juxtaposen i re-
peteixen per conformar els moviments clàssics 
d’una sonata convencional. 

[Llorenç Barber]

cenTenari arTUr bLadÉ 
 i desUmviLa
Seminari Bladé Desumvila
Ruta Literària “El Benissanet d’Artur 
Bladé”
Exposició “Artur Bladé i Desumvila: 
escriptor de l’Ebre català,  
cronista de l’exili”
Del 5 al 30 de novembre

L’any 2007 es commemora el centenari del nai-
xement d’Artur Bladé i Desumvila. Amb l’objectiu 
de divulgar l’obra i la figura d’aquest autor nascut 
a Benissanet, diverses entitats i associacions han 
organitzat actes al voltant d’aquest autor. D’una 
banda, un seminari en el qual especialistes par-
laran de diverses facetes de l’escriptor (els seus 
dietaris, l’exili francès i el mexicà, la terra natal…). 
En segon lloc, una ruta literària en el seu poble 
natal que ha dissenyat l’Associació Cultural Artur 

Bladé i Desumvila de Benissanet. Aquesta matei-
xa associació portarà fins al Palau de la Diputació 
de Tarragona l’exposició “Artur Bladé Desumvila: 
escriptor de l’Ebre català, cronista de l’exili”, un 
instrument per al reconeixement de la seva tra-
jectòria i per a la difusió de la seva obra. 

[Artur Bladé]
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8 cruïlles
Dijous 25 d’octubre 

• La Pell del Llavi. el monstre interior
Acció mundial simultània de mail art
Personalitza una careta de paper o cartolina (que pots 
trobar a www.lapelldelllavi.org) amb el teu monstre 
interior i envia-la a l’apartat de correus 132, 43080 de 
Tarragona.

• 21 h. Teatre metropol 
XI Mostra estatal d’agrupacions escèniques ONCE
Agrupació “Valentín Llamas Carvajal”, de Galícia: Azos, 
d’Euloxio Ruibal.

Organitza: ONCE
Més informació: 977 25 09 55 i Centres ONCE

• 21.30 h. Teatre el magatzem
Inauguració de la Tardor Literària
Recital Enric Casasses i Don Simon  
i Telefunken

Organitzen: Tren-k i Ajuntament de Tarragona

• biblioteca Pública 
Tarragona com a escenari narratiu del s. XX. Tau-
la/exposició de novel·les ambientades a Tarragona. 

Organitza: Biblioteca Pública de Tarragona

Divendres 26 d’octubre

• 20 h. antiga audiència
Inauguració de l’exposició Pin i Soler: 8 cruïlles
Versió presencial de l’exposició virtual Pin i Soler: 8 
cruïlles (www.uoc.edu/lletra).
La mirada de 8 fotògrafs tarragonins (Pep Escoda, Es-
perança Cobo, Lluís Vives, Sílvia Itúrria, Arnolfini (Ioli 
Valsells + Mikel Morlas), Montse Riera, Lluc Queralt 
i Xavier Argente) sobre diversos espais de la ciutat 
descrits per Pin i Soler en la seva trilogia sobre els 
Garriga. 

[La Pell del Llavi (Laura Gutiérrez)]

[Casasses+Don Simon]

[Cartell ONCE]
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• 21 h. Teatre metropol 
XI Mostra estatal d’agrupacions escèniques ONCE
Agrupació “Orozú”, de Cadis: Doña Gil, de Belén Pérez 
Daza, sobre el text de Tirso de Molina. 

Organitza: ONCE
Més informació: 977 25 09 55 i Centres ONCE

Dissabte 27 d’octubre 

• 20 h. Pretori romà
Ursonate, amb Llorenç Barber
El compositor, instrumentista i musicòleg Llorenç Bar-
ber interpreta Ursonate, de Kurt Schwitters. 

Organitza: Tren-k
Col·labora: Ajuntament de Tarragona

• 21 h. Teatre metropol 
XI Mostra estatal d’agrupacions escèniques ONCE
Agrupació “La Luciérnaga”, de Madrid: La mujer doma-
da, sobre el text de Shakespeare.

Organitza: ONCE
Més informació: 977 25 09 55 i Centres ONCE

• 22.30 h. auditori caixa Tarragona
Pop d’Autor’07: Quimi Portet 
Quimi Portet presenta a Tarragona el seu nou treball 
discogràfic, Matem els dimarts i els divendres. Inspirat pel 
pensador Francesc Pujols i amb un llenguatge irònic i 
surrealista, Quimi Portet és en l’actualitat un dels artis-
tes més respectats a Catalunya, elevat, fins i tot, darre-
rament, a la categoria de savi.

Entrada donatiu destinada a la Fundació Privada Bonanit: 2,5 € 
Organitza: Fundació Caixa Tarragona

Diumenge 28 d’octubre 

• 19 h. auditori caixa Tarragona
Tarragona estrena: Cor Tempus i Fina Anglès. Mú-
sica poètica
Una col·laboració de dos mons complementaris, el món 
de l’escriptura per part de Fina Anglès i el món de la mú-
sica per part del Cor Tempus. El repertori va des de po-
emes musicats del cançoner tradicional fins a obres de 
Rafael Alberti i Pere Quart, on s’alterna el tractament vo-
cal del cor amb les corresponents explicacions literàries. 

Organitzen: Fundació Caixa Tarragona i Ajuntament de Tarragona

8 cruïlles

[Llorenç Barber]

[Quimi Portet]

[Fina Anglès]
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• 18 h. biblioteca Pública
Contes de por: històries de bruixes, bruixots, di-
monis i dimoniots
Amb Carme González. A partir de 6 anys.

Organitza: Biblioteca Pública de Tarragona

• 20 h. Teatre el magatzem
Cicle Literatura a escena. Flor desesperada, a partir 
de textos de Mercè Rodoreda
Flors… Flors cruels, melindroses, boges, llamineres, 
desesperades, sornegueres, felices, màgiques, vergo-
nyoses, ballarines, geloses… Això sí, flors bellíssimes. 
Tot jugant a escena, dues actrius ens desvetllaran insò-
lites pulsions i peculiars fantasies d’unes quantes flors 
misterioses. 

Música de Conrad Setó, adaptació escènica i direcció 
de Sergi Xirinacs i interpretació de Josepa Urbano i 
Marta Serra. 

Organitzen: Teatre El Magatzem i Biblioteca Pública 

[La Pell del Llavi (Laura Gutiérrez)]

[La Pell del Llavi (Laura Gutiérrez)]

[La Pell del Llavi (Laura Gutiérrez)]



�

Jo canto el 
cos elèctric
Aquesta tardor, La Pell del Llavi us eriçarà la pell. En-
guany, la plataforma impulsada des de l’Àrea de Cultura 
de l’Ajuntament de Tarragona dedica les seves accions 
als autors i poetes del Romanticisme gòtic del s. xix, a la 
literatura de terror i als monstres clàssics. Els joves cre-
adors han agafat com a lema el vers de Walt Whitman 
“Jo canto el cos elèctric”, un cant a la sensualitat, a la 
llibertat individual i a l’emoció de viure.

Dimecres 31 d’octubre

• 22 h. el magatzem
La Pell del Llavi. Recital Obscuritas
Un homenatge als escriptors més torturats, maleïts, 
foscos i terroritzadors: Sheridan Le Fanu, Bram Stocker, 
Shelley, Byron, W. Whitman, Bécquer, W. Blake, Gautier, 
Polidori, Baudelaire, Dickens, Poe…

Dissabte 3 de novembre

• 22 h. Teatre el magatzem
Cicle Literatura a escena. Insolències, a partir de 
Consells, proverbis i insolències, de Joan Fuster 
Els fils del sarcasme, l’humor existencial i… uf! Que 
difícil, definir l’autor…  faran moure tres personat-
ges, talment com si es tractés de… anava a dir ni-
nots, dins un espai que podríem dir-ne de proves, 
a la recerca de… a veure: vés a saber. “I qui sap si, 
després de tot, el destí de Romeo era ser cornut…”.
Tria de Sergi Xirinacs, escena i direcció de Miquel Àngel 
Fernández i interpretació de Miki Villalba, Josepa Urbano 
i Sergi Xirinacs. 

Organitzen: Teatre El Magatzem i Biblioteca Pública 

• 22.30 h. La vaqueria
Cicle Oniris de Polipoesia.  Jaap Blonk + Human 
Trash i La Pubilla Daltònica

Organitzen: Ariadna, Tren-k i Ajuntament de Tarragona
Col·laboren: Diputació de Tarragona, Centre d’Estudis de la Imatge, 
Generalitat de Catalunya (Entitat Autònoma de Difusió Cultural)

[Jaap Blonk]

[Joan Fuster]

[La Pubilla Daltònica]

Jo canto el cos elèctric
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els Podcasts
Dimecres 7 de novembre

• 18.30 h. biblioteca Pública
Poesia en solfa: poetes catalans musicats
Recital a càrrec de la soprano Júlia Fortuny. 

Organitza: Biblioteca Pública de Tarragona

• 19 h. Llibreria de la rambla
Presentació del primer volum de l’obra completa 
d’Artur Bladé i Desumvila: Cicle de la terra natal I. 
Benissanet i Gent de la Ribera d’Ebre. A càrrec de 
Francesc Roig.

Organitzen: Associació Cultural Bladé Desumvila de Benissanet i Cosse-
tània Edicions

• 19 h. Hemeroteca caixa Tarragona
Contes africans, amb Inongo Vi-Makomé. Per a 
adults.
“Contes del món”, una proposta de l’Associació Cultu-
ral Punta Embonda promoguda per l’Obra Social de 
Caixa Tarragona, és un cicle de contes arribats de tot el 
món i destinats a un públic adult. Cinc diferents relats 
procedents de cinc diferents països plens d’ensenyan-
ces que es poden aplicar a la vida moderna i narrats 
per natius.

Organitza: Associació Cultural Punta Embonda

Dijous 8 de novembre

• d’11 a 14 i de 17 a 21 h. Plaça verdaguer
SupermerCat de Revistes
El SupermerCat de Revistes és el “megaquiosc” que or-
ganitza l’Associació de Premsa Periòdica en Català. To-
tes les revistes estan exposades i a la venda, i s’ofereix 
la possibilitat de subscriure-s’hi. 

Organitza: APPEC

• 12 h. onda rambla Punto radio 
Tarragona (91.0 Fm)

Durant la Tardor, cada dijous al migdia, dincs el progra-
ma “La ciutat de tots”, presentat per Benigne Ríos, seran 

[Mercè Rodoreda]

[SupermerCat de Revistes]
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protagonistes les lectures de fragments literaris 
amb membres de Calíope, grup de voluntariat 
de lectura.
En aquesta ocasió la lectura serà de poesia. 

Organitza: Onda Rambla Punto Radio Tarragona
Col·labora: Calíope

• 18 h. biblioteca Pública
Contes i poesies: la princesa de la sal
Amb Sílvia Palazón. De 3 a 8 anys.

Organitza: Biblioteca Pública de Tarragona

• 19 h. sala de Plens de la diputació 
de Tarragona

Recuperem la paraula amb Mirall trencat, de 
Mercè Rodoreda
La Diputació de Tarragona s’afegeix als actes 
de l’Any Rodoreda, en homenatge a l’escriptora 
en el centenari del seu naixement, i organitza 
la lectura de la novel·la de caràcter universal 
Mirall trencat.
Lectors: dones que han tingut alguna relació 
professional amb l’autora o la seva obra i diver-
ses personalitats. 

Organitza: Diputació de Tarragona

• 20 h. casa de la generalitat
Taula rodona en commemoració del 30è ani-
versari de l’Associació d’Escriptors en Llengua 
Catalana. Amb Joaquim Mallafrè, Montserrat 
Palau i Andreu Carranza. Modera: Margarida 
Aritzeta. A continuació d’aquest debat hi haurà 
un brindis literari amb Olga Xirinacs. 
Amb motiu del 30è aniversari de l’AELC es fan 
actes del mateix tipus a Barcelona, València, 
Mallorca, Girona, Alacant, Lleida i Castelló. 

Organitza: Associació d’Escriptors en Llengua Catalana 

Divendres 9 de novembre

• d’11 a 14 i de 17 a 21 h. Plaça 
verdaguer

SupermerCat de Revistes

Organitza: APPEC

• 19 h. Amb els 5 sentits. el bloc de la 
Tardor Literària

Presentació del llibre Diari d’un boig i altres 
relats, de Lu Xun. Traducció i edició de Carles 
Prado. Obra finalista del Premi de traducció 
Vidal Alcover 2001. A càrrec del filòleg i mode-
rador del bloc Jaume Llambrich.

• 20 h. Teatre el magatzem
Cicle literatura a escena: Res no és mesquí
Muntatge poètic amb textos de poetes catalans. 
Proposta i direcció: Sergi Xirinacs i Teresa Valls

Reserva prèvia: 977 24 03 31
Organitza: Biblioteca Pública de Tarragona i Teatre El Magatzem

• 20.30 h. La cantonada
Presentació del llibre Qui ha mort una poeta, 
de Cinta Mulet, a càrrec de Txell Granados. Núria 
Freixa i Coia Valls interpretaran una selecció del 
text amb l’acompanyament musical del clarine-
tista i poeta Miquel Àngel Marín. En finalitzar, es 
convida els assistents a participar amb qualsevol 
iniciativa poètica, musical o artística.

Dissabte 10 de novembre

• d’11 a 14 i de 17 a 21 h. Plaça 
verdaguer

SupermerCat de Revistes
Organitza: APPEC

• sala santiago costa de la diputació 
de Tarragona

TinetJornada: Ús dels podcasts

· 9.30 h. Inauguració
· 10 h. Taula rodona: “Podcast, una eina multidis-
ciplinar”

· 11 h. Lliurament del premi del II Concurs de 
Podcasts Poeticoartístics

· 11.15 h. Cafè
· 11.45 h. Taller de Podcasts, a càrrec de Txus García.
· 13 h. Cloenda de les jornades

Organitzen: Tinet, Ajuntament de Tarragona i Universitat Oberta 
de Catalunya

Els Podcasts
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• 22.30 h. auditori caixa Tarragona
Pop d’Autor’07: Xavier Baró & l’art de la troba
És la fussió de Xavier Baró amb el duet valencià 
Ramon Godes & Alejandro Royo, grup que basa 
la seva música en les melodies mediterrànies i 
la interpretació lliure, i el poeta organista Víctor 
Verdú. “Quan toquem els quatre junts ens situem 
en l’entorn del nostre paisatge. A partir d’aquí, 
toquem sense lligar-nos a res preestablert, una 
música basada en els silencis i les corbes més 
que en els diluvis de notes i els angles. La impro-
visació és imprescindible: creem una vibració i, a 
dintre seu, intentem trobar.”

Entrada donatiu destinada a la Fundació Privada Bonanit: 2,5 € 
Organitza: Fundació Caixa Tarragona

Diumenge 11 de novembre

• d’11 a 15 h. Plaça verdaguer
SupermerCat de Revistes

Organitza: APPEC

La  
setmana 
dels  
Premis
Dilluns 12 de novembre

• 10.30 h, 12 h i 15.30 h. auditori 
caixa Tarragona

Teatre i Literatura: Antologia de la poesia ca-
talana

Organitza: Imaginautes Serveis Culturals

• 19.30 h. sala Trono
Tres dones. Un poema per a tres veus
Lectura dramatitzada del poema de Sylvia Plath 
traduït per Montserrat Abelló. 
Les veus de tres dones que són una a la vegada. 
La primera, el fill plenament desitjat d’una dona 
sola, o sense altres ambicions, que hi aboca tot 
l’amor. La segona, la secretària que, tot i el trau-
ma de l’avortament, hi copsa un món que se li 
obre. La tercera, la noia que no vol la filla, que 
la sent com una cosa aliena. Però Tres dones no 
és només un poema sobre la maternitat amb 
algunes connotacions socials, sinó que aquests 
poemes forts, sentits i rics d’imatges abasten 
temes com la creativitat i la destrucció, la vida 
i la mort, i l’esperança.

Amb Lluïsa Mallol, Marta Millà i Francesca Piñón. 
Muntatge de Calixto Bieito i assessorament i su-
pervisió d’Anna Güell. 

Dimarts 13 de novembre

• 10.30 h, 12 h i 15.30 h. auditori 
caixa Tarragona

Teatre i Literatura: Antologia de la poesia ca-
talana

Organitza: Imaginautes Serveis Culturals

• 18 h. biblioteca Pública de 
Tarragona

Taller Llegim poesia! (1a part).  T’agradaria 
recitar un poema?
Preparació del recital de poesia infantil del 29 
de novembre. Amb Imma Pujol. 
A partir de 5 anys.

Organitza: Biblioteca Pública de Tarragona

• 20 h. Llibreria La capona
Presentació del segon volum de l’obra com-
pleta d’Artur Bladé i Desumvila: Cicle de l’exili. 
L’exiliada. A càrrec de Josep A. Baixeras.

Organitzen: Associació Cultural Bladé Desumvila de Benissanet 
i Cossetània Edicions
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• Amb els 5 sentits. el bloc de la Tardor 
Literària

Una de les novetats d’aquesta edició és la creació 
d’aquest espai a la xarxa, que pretén ser un punt més 
d’actuacions dins de la programació de la Tardor.

Publicació del veredicte del Premi de narrativa curta 
per Internet Tinet. 

Dimecres 14 de novembre

• sala d’actes de la cambra de comerç
Jornada “Literatura a Internet”  

· 19 h. Conferència “Literatura a Internet”, a càrrec de 
Teresa Fèrriz Roure, directora executiva de Lletra (www.
uoc.edu/lletra).

· 20 h. Taula rodona. Intervindran: Rosa Comes, Òscar 
Palazón i Jordi Tiñena. Moderarà: Cinta S. Bellmunt.

Organitza: APELLC

Col·labora: Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Tarragona 

 • 18 h. biblioteca Pública
Els tresors de la Biblioteca. Una visita als fons pa-
trimonials a càrrec de Raquel Lozano, directora de la 
Biblioteca. 

Inscipcions al taulell de préstec, al tel. 977 24 83 04 o a 
bptarragona.cultura@gencat.net.

Organitza: Biblioteca Pública de Tarragona

• 19 h. Hemeroteca caixa Tarragona
Contes de Mèxic, amb Martha Escudero. Per a adults. 

Organitza: Associació Cultural Punta Embonda

• Amb els 5 sentits. el bloc de la Tardor 
Literària

Publicació del veredicte del Premi de cultura popular 
Joan Amades. 

[Xavier Baró]

[Tres dones]

[Montserrat Abelló]

La Setmana dels Premis
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Dijous 15 de novembre

• 12 h. onda rambla Punto radio 
Tarragona (91.0 Fm)

Dins el programa “La ciutat de tots”, presentat per 
Benigne Ríos, lectures d’obres de la literatura clàssica 
d’aventures per part dels components de Calíope. 

Organitza: Onda Rambla Punto Radio Tarragona
Col·labora: Calíope

• 19 h. sala santiago costa de la diputació 
de Tarragona

Recuperem la paraula amb Mirall trencat, de Mercè 
Rodoreda
Avui els lectors són els alumnes de l’Escola de Lletres i 
lectors especialitzats.

Organitza: Diputació de Tarragona

• 20 h. sala d’actes del col·legi 
d’arquitectes

Recital poètic amb Joan Margarit.

Organitza: Col·legi d’Arquitectes de Tarragona

• Amb els 5 sentits. el bloc de la Tardor 
Literària

Publicació del veredicte del Premi de biografies, auto-
biografies, memòries i dietaris Rovira i Virgili. 

Divendres 16 de novembre

• biblioteca Pública
Dia Internacional per a la Tolerància
Taula/exposició de llibres i altre material al vestíbul de 
la Biblioteca.

Organitza: Biblioteca Pública de Tarragona

• 19 h. sala santiago costa de la diputació 
de Tarragona

Recuperem la paraula amb Mirall trencat, de Mercè 
Rodoreda
Aquesta tercera sessió, donada la dimensió i l’envergadura 
de l’obra, està dedicada a la novel·la en diferents llengües. 
Els lectors d’aquesta lectura plurilingüe seran alumnes i 
professors de diverses EOI de les comarques de Tarragona.

Organitza: Diputació de Tarragona

[Joan Margarit]

[Olga Xirinacs (Pilar Aymerich)]

[El palau de l’Alquimista]
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• 20 h. Llibreria La capona
Presentació del llibre El balcón de los suicidas, d’Olga 
Xirinacs, vint casos de suïcidi al Balcó del Mediterrani. 
La presentació anirà a càrrec del Dr. Xavier Allué, metge 
i antropòleg.

• 21.30 h. Teatre el magatzem
El palau de l’Alquimista. Recital de Fina Rius amb tex-
tos de Josep Palau i Fabre.  Direcció de Teresa Vilardell i 
dramatúrgia de Pep Paré.

Organitzen: Ajuntament de Tarragona i Teate El Magatzem
Produeix: Tria d’Espectacles

• Amb els 5 sentits. el bloc de la Tardor 
Literària

Publicació del veredicte del Premi de poesia Comes i 
Maduell. 

Dissabte 17 de novembre

• 12 h. Plaça Prim (punt de sortida)
Ruta Literària Josep A. Baixeras
Conduirà la ruta: Francesc Roig. Llegirà els textos: Sergi 
Xirinacs. Amb motiu del vuitantè aniversari de l’autor, 
aquest recorregut urbà recorrerà alguns dels punts de la 
ciutat que apareixen en les seves novel·les i dietaris: Car-
net tarragoní, L’anell al dit, Calipso, Perquè sí i Les Mares.
Itinetari: plaça Prim (Mitja Lluna), Rambla Nova, Balcó 
del Mediterrani, Rambla Vella, plaça del Rei i passeig 
Arqueològic. 
Inscripcions: Àrea de Cultura de l’Ajuntament de 
Tarragona (977 29 61 00 / lletres.tgna@tarragona.cat)

• 20 h. Fundació La Caixa
Qualsevol nit pot sortir el sol, recital-concert-espec-
tacle de Jaume Sisa
El cantautor galàctic interpreta totes les cançons 
d’aquest disc amanides amb una sèrie de comentaris 
poètics, i para una pista d’aterratge des d’on es van enlai-
rant sucessivament la font, el carrer, el barri, els núvols, la 
ciutat, l’amor, el món i la festa. Tot això, i sempre en nom 
de la vida lluminosa, es converteix en una retrospectiva 
atemporal que repassa un temps i un espai de caire me-
tafòricament platejat, amb vetes daurades. Espurnes del 
Paral·lel, d’innocències orientals, de realisme simbolista 
i flaixos de menudències sentimentals s’alcen, xiuxiue-
gen, fan ganyotes i se’n riuen. 

Organitza: Fundació La Caixa

[Josep A. Baixeras]

[Mercè Rodoreda]

La Setmana dels Premis
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cicle oniris 
de Polipoesia

La vaqueria
• 3 de novembre, a les 22.30 h: 

 Jaap Blonk + Human Trash  
i La Pubilla Daltònica

• 24 de novembre, a les 22.30 h: 

 Javier Corcobado

El Cicle Oniris de Polipoesia s’ha especialitzat en les 
vessants més experimentals de la poesia: poesia so-
nora, poesia fonètica, polipoesia, poesia visual, per-
formance poètica i, en general, qualsevol expressió 
artística en què la càrrega poètica sigui fonamental 
i que surti dels paràmetres més clàssics de la poesia 
convencional. Oniris, després de quatre trimestres 
de programació, s’ha consolidat ja dins el circuit de 
l’avantguarda poètica internacional i torna amb for-
ça aquesta Tardor Literària amb les actuacions de les 
dives de l’humor poètic Human Trash i la Pubilla Dal-
tònica, el mestre de la poesia sonora holandès Jaap 
Blonk i Javier Corcobado. 

[Jaap Blonk]

[poema de Jaap Blonk]
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Jaap Blonk + Human Trash  
i La Pubilla Daltònica
La Vaqueria. 3 de novembre, a les 22.30 h

L’holandès Jaap Blonk és músic, vocalista autodi-
dacte i poeta sonor. Recitant poesia va descobrir 
la visceralitat i la flexibilitat de l’expressió vocal. 
Actualment és escriptor i compositor productiu i 
especialista en la interpretació de poesia sonora.

Human Trash: rapsoda impossible i torracollons 
de mena. Dadaista, contrapoeta i autista vocacio-
nal. “No sóc poeta, ni polipoeta. Sóc una pallassa 
que s’aprofita de l’avorriment i la tontuna del pú-
blic per fer el que em ve de gust dalt de l’escena-
ri. I punto”. La Pubilla Daltònica és la nova maria 
de les trenes de l’acció poètica catalana. L’hereva 
i destructora del costumari d’en Joan Amades. I 
també és xarnega! Compleixen al 100% les con-
dicions del seu epígraf de l’IAE (016): humoristas, 
caricatos, excéntricos, charlistas, recitadores, ilusio-
nistas, etc.

Javier Corcobado
La Vaqueria. 24 de novembre, a les 22.30 h

El polifacètic Javier Corcobado (músic, novel·lista, 
compositor, poeta…), inclassificable en etiquetes 
musicals o poètiques, s’endisa en el seu propi llen-
guatge per regalar-nos creacions plenes d’emoció. 
Javier Corcobado va entrar en el món de la música 
als 15 anys i des de llavors no ha deixat de tocar totes 
les tecles i d’experimentar amb la música i el soroll. 
L’any 1989 inicia la seva carrera en solitari i comença a 
desenvolupar un estil propi de composició, en el qual 
la música melòdica, els crooners, la manipulació del 
soroll i l poesia es troben en format de cançó.

Acompanyat de Paula Grau, als sintetizadors i a la 
caixa de ritmes, Javier Corcobado ens oferirà un es-
pectacle basat en la poesia i el soroll.

[Human Trash i La Pubilla Daltònica]

[Human Trash]

[Javier Corcobado]
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• 21 h. Hotel imperial Tàrraco
La Nit dels Premis. Sopar de lliurament
Un any més la Nit dels Premis es desenvoluparà durant 
una sopar literari. Aquesta nit es faran públics els vere-
dictes del premi Pin i Soler de novel·la i Vidal Alcover 
de traducció.  

Organitzen: Ajuntament de Tarragona, Òmnium Cultural del Tarragonès i 
Centre de Normalització Lingüística de Tarragona

• 22 h. rambla nova (primer tram)
Lujuria, de PVCTeatro
La Pell del Llavi convida la companyia de performan-
ces PVCTeatro a actuar dins la Tardor. PVCTeatro és 
anarquia de moviments, l’energia lliure que sorgeix de 
l’espai escènic soferta al costat dels protagonistes dels 
successos i convertida en caos. 
La performance Lujuria mostra escenes d’erotisme i 
d’alimentació amb una estètica delirant, eròtica, ima-
ginativa, irònica i còmica, plena de fantasies i tabús.
Espectacle per a majors de 13 anys.

[La Nit dels Premis (Montse Riera)]

[La Nit dels Premis (Montse Riera)]

[La Nit dels Premis (Montse Riera)]
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Diumenge 18 de novembre

• 13 h. rambla nova (primer tram)
La Pell del Llavi: L’ombra del vampir. Acció interactiva
Què us emportaríeu a la vida eterna? 

• restaurant Piscolabis 
Menú literari infantil amb Fina Anglès i M. Lluïsa 
Amorós
Preu: 13 euros (IVA no inclòs) 
Reserves: Martí d’Ardenya, 6. Tel. 977 23 48 51
pisco@piscolabis.com 658 87 14 95

• Amb els 5 sentits. el bloc de la Tardor 
Literària

Recollirà els veredictes del Premi de traducció Vidal 
Alcover i del Premi Ciutat de Tarragona de novel·la Pin i 
Soler, amb una entrevista als guanyadors.

• 20 h. Fundació La caixa
Braquicefalias mistéricas, lectura dramatitzada de 
Karra Elejalde
Karra Elejalde, actor, guionista i director ens proposa en 
aquesta sessió un passeig per regions on el misteri, la fà-
bula i el to humorístic reuneixen autors com Augusto Mo-
terroso, Javier Tomeo o Roberto Bolaño, entre d’altres. Tots 
junts i sense que se’ns indigestin, perquè Karra els treu de la 
ficció i ens fa veure, amb la naturalitat dels que estan instal-
lats en la frontera, que els elements estranys, imprevistos, 
formen part de la impossibilitat de les siutacions estables. 

Organitza: Fundació La Caixa

La Setmana dels Premis

[La Pell del Llavi (Montse Riera)]

[Lujuria, de PVCTeatro]

[Béla Lugosi a Dràcula]
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centenari  
de bladé  
desumvila
Dilluns 19 de novembre

• 10.30 h, 12 h i 15.30 h. auditori caixa 
Tarragona

Teatre i Literatura: Amor y pedagogía (de Miguel de 
Unamuno)

Organitza: Imaginautes Serveis Culturals

Dimarts 20 de novembre

• 10.30 h, 12 h. i 15.30 h. auditori caixa 
Tarragona

Teatre i Literatura: Amor y pedagogía (de Miguel de 
Unamuno)

Organitza: Imaginautes Serveis Culturals

• 19.30 h. casa de la generalitat
CENTENARI DE BLADÉ DESUMVILA
Seminari Artur Bladé i Desumvila. 
Conferència inaugural, a càrrec de Xavier Garcia.  

Organitzen: Ajuntament de Tarragona, Associació Cultural Artur Bladé 
Desumvila de Benissanet, Biblioteca Pública de Tarragona, Departament 
de Filologia Catalana de la URV, Diputació de Tarragona i Institució de les 
Lletres Catalanes
Col·laboren: Ajuntament de Benissanet, Centre d’Estudis Ribera d’Ebre, 
Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, Departament de Cultura i Mit-
jans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya i Institut Ramon 
Muntaner

Dimecres 21 de novembre

• casa de la generalitat
CENTENARI DE BLADÉ DESUMVILA
Seminari Artur Bladé i Desumvila

[Artur Bladé]

[Joan Fuster]
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· 17.30 h. “Construir un món, construir una obra”. A càr-
rec de Sam Abrams. 

· 19 h. “El cicle de la terra natal d’Artur Bladé i Desumvila: 
la memòria de l’Ebre”. A càrrec de Núria Grau, filòloga 
i editora.

. 20 h. Presentació del llibre La Postguerra Literària a 
Tarragona, a càrrec de Rosa Pagès. 

Organitzen: Ajuntament de Tarragona, Associació Cultural Artur Bladé 
Desumvila de Benissanet, Biblioteca Pública de Tarragona, Departament 
de Filologia Catalana de la URV, Diputació de Tarragona i Institució de les 
Lletres Catalanes
Col·laboren: Ajuntament de Benissanet, Centre d’Estudis Ribera d’Ebre, 
Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació de la Generalitat de Catalunya i Institut Ramon Muntaner

•  21 h. Teatre el magatzem
Cicle Literatura a escena. Insolències, a partir de Con-
sells, proverbis i insolències, de Joan Fuster
Tria de Sergi Xirinacs, escena i direcció de Miquel Àngel 
Fernández i interpretació de Miki Villalba, Josepa Urba-
no i Sergi Xirinacs. 

Organitzen: Teatre El Magatzem i Biblioteca Pública

Dijous 22 de novembre

• 12 h. onda rambla Punto radio 
Tarragona (91.0 Fm)

Dins el programa “La ciutat de tots”, presentat per Benig-
ne Ríos, lectures d’obres de Jesús Moncada per part dels 
components de Calíope. 

Organitza: Onda Rambla Punto Radio Tarragona
Col·labora: Calíope

• 18h. biblioteca Pública
Paraules i cançons de contes, amb Carme González.
A partir de 6 anys.

Organitza: Biblioteca Pública de Tarragona

• casa de la generalitat 
CENTENARI DE BLADÉ DESUMVILA
Seminari Artur Bladé i Desumvila

· 18.30 h. “Els dietaris d’Artur Bladé: rebost i llavor (1939-
1942)”. A càrrec de Ramon Marrugat.

Centenari de Bladé Desumvila

[Jesús Moncada]

[Miguel de Unamuno]

[Biblioteca Pública]
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· 20 h.  “Artur Bladé i Montpeller (1939-1942)”. A càrrec 
de Xavier Ferré.

Organitzen: Ajuntament de Tarragona, Associació Cultural Artur Bladé 
Desumvila de Benissanet, Biblioteca Pública de Tarragona, Departament 
de Filologia Catalana de la URV, Diputació de Tarragona i Institució de les 
Lletres Catalanes
Col·laboren: Ajuntament de Benissanet, Centre d’Estudis Ribera d’Ebre, 
Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació de la Generalitat de Catalunya i Institut Ramon Muntaner

Divendres 23 de novembre

• biblioteca Pública
CENTENARI BLADÉ DESUMVILA
Taula/exposició de llibres i altre material al vestíbul de 
la Biblioteca. 

Organitza: Biblioteca Pública de Tarragona

• 18 h. Pl. imperial Tàrraco (punt de 
sortida)

La Pell del Llavi. Vampíria: la ruta
Ruta literària a Albarca, on recorrerem de la mà de l’au-
tor els escenaris de la novel·la Vampíria Sound, de Pep 
Blay. Quan es faci fosc, nit vampírica amb els membres 
del col·lectiu La Pell del Llavi. 

Sortida de Tarragona: 18 h
Preu: 16 € (aquest preu inclou el viatge d’anada i tornada a Albarca, l’allotja-
ment i l’esmorzar, un exemplar del llibre Vampíria Sound i un kit vampíric).
Inscripcions: Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Tarragona (977 29 61 00 / 
lletres.tgna@tarragona.cat) 

• casa de la generalitat 
CENTENARI DE BLADÉ DESUMVILA
Seminari Artur Bladé i Desumvila

· 17.30 h. Visita a l’exposició “Artur Bladé i Desumvila: es-
criptor de l’Ebre català, cronista de l’exili”. Amb Albert Pujol, 
de l’Associació Cultural Bladé Desumvila de Benissanet. 

·  19 h. “Crònica i evocació des d’estranya contrada 
(Mèxic, 1942-1961)”. A càrrec de Francesc Foguet, pro-
fessor de literatura catalana a la UAB.

· 20.30 h. “Entre el documentalisme i la grafoteràpia: 
aproximació a L’exiliada, d’Artur Bladé i Desumvila”. A 
càrrec d’Enric Balaguer, Universitat d’Alacant.

Organitzen: Ajuntament de Tarragona, Associació Cultural Artur Bladé Desum-
vila de Benissanet, Biblioteca Pública de Tarragona, Departament de Filologia 
Catalana de la URV, Diputació de Tarragona i Institució de les Lletres Catalanes

[Javier Corcobado]

[Pi de la Serra]
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Col·laboren: Ajuntament de Benissanet, Centre d’Estudis Ribera d’Ebre, 
Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació de la Generalitat de Catalunya i Institut Ramon Muntaner

Dissabte 24 de novembre

• 9.30 h. Plaça imperial Tàrraco (punt de sortida)
CENTENARI DE BLADÉ DESUMVILA
Ruta Literària: El Benissanet d’Artur Badé
Ruta literària que recorre nou punts del poble natal de Bla-
dé relacionats amb els seus textos, vivencies i anècdotes. 

Hora de sortida de l’autobús: 9.30  h
Hora d’arribada a Tarragona: 17 h
Punt de sortida: plaça Imperial Tàrraco (davant Universitat)
Preu de la ruta: gratuïta
Preu del dinar: 12 euros aprox. (pagament al restaurant)
Inscripcions: Biblioteca Pública de Tarragona - 977 24 03 31 / bptarragona.
cultura@gencat.net
Places limitades.
Organitza: Biblioteca Pública de Tarragona

• 22.30 h. La vaqueria
Cicle Oniris de Polipoesia: Javier Corcobado 
Acompanyat de Paula Grau, als sintetizadors i a la caixa 
de ritmes, Javier Corcobado ens oferirà un espectacle 
basat en la poesia i el soroll.

• 22.30 h. auditori caixa Tarragona
Pop d’Autor’07: Pi de la Serra
L’artista més indòmit de la Nova Cançó presenta en di-
recte el seu nou treball discogràfic: Tot. Pi de la Serra fo-
tografia la nostra època amb lucidesa i ironia, i segueix 
sent una de les referències poeticomusicals claus en 
l’actualitat. Inspirat en instrumentacions amb ànima de 
blues, el seu repertori barreja estils contundents amb 
l’intimisme d’un senzill acompanyament de piano. 

Entrada donariu destinada a la Fundació Privada Bonanit: 2,5 €
Organitza: Fundació Caixa Tarragona

DiUMENGE 25 de novembre

• 20 h. Teatre el magatzem
Cicle Literatura a escena. Flor desesperada, a partir 
de textos de Mercè Rodoreda
Música de Conrad Setó, adaptació escènica i direcció 
de Sergi Xirinacs i interpretació de Josepa Urbano i 
Marta Serra. 

Organitzen: Teatre El Magatzem i Biblioteca Pública

[La Pell del Llavi (Montse Riera)]

[Vampíria Sound]

[Ruta literària (Xavier Argente)]

Centenari de Bladé Desumvila
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L’escriptor 
convidat
Dimecres 28 de novembre

• 20h. Teatre el magatzem
XVIII Trobada d’Escriptors. L’escriptor convidat: Àn-
gel-O. Brunet.
Trobada amb el creador del detectiu Marc Macintosh, 
Àngel-O. Brunet, escriptor de novel·la negra, històrica i 
de ciència ficció. 

Dijous 29 de novembre

• 12 h. onda rambla Punto radio 
Tarragona (91.0 Fm)

Dins el programa “La ciutat de tots”, presentat per Be-
nigne Ríos, lectures d’obres sobre el món romà per 
part dels components de Calíope. 

Organitza: Onda Rambla Punto Radio Tarragona
Col·labora: Calíope

• 18 h. biblioteca Pública
Taller llegim poesia (2a part). T’agradaria recitar un 
poema?
Recital de poesia infantil. 
La sala infantil s’omple de versos i fragments de poe-
mes que acosten la poesia infantil als més petits.  [Àngel O-Brunet (Xavier Argente)]

[Bloc Amb els 5  sentits]
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• 18.30 biblioteca Pública
Compartim la lectura. El periodista Lluís Foix comen-
tarà l’obra de Ryszard Kapuscinski.

Reserva prèvia al taulell de préstec, al telèfon 977 24 83 04 o al c.e. bp-
tarragona.cultuta@gencat.net .

• 19 h. Amb els 5 sentits. el bloc de la Tardor 
Literària

Presentació del llibre La Restauració a Tarragona. 
Plàcid Maria de Montoliu i Sarriera, primer mar-
quès de Montoliu (1828-1899), de Salvador J. Rovira. 
Guanyador del Premi d’història Gramunt i Subiela de 
l’any 2005.
A càrrec del filòleg i moderador del bloc Jaume Llam-
brich.

Divendres 30 de novembre

• 20 h. sala d’actes de l’once
La Pell del Llavi. Embriagueu-vos! (Poesia amb els 5 
sentits)
Recital multisensorial. A partir d’aquest vers de Baude-
laire, La Pell del Llavi ens permetrà olorar, tocar, escoltar, 
veure i degustar la poesia.

Col·laboren: ONCE i CREDA (Centres de Recursos per a Deficients Auditius)
Organitza: Fundació Caixa Tarragona 

• 22.30 h. auditori caixa Tarragona
Pop d’Autor’07: Joan Reig i Refugi: Cançons amaga-
des.
Pensat inicialment com a conferència-recital, Cançons 
amagades dóna a conèixer la història de la cançó ca-
talana des dels seus inicis a principis dels anys seixanta 
fins als nostres dies. Així, en petit format, es recupera 
l’esperit del nostre passat musical més recent, amb 
cançons que un dia van ser molt conegudes i d’altres 
que no van ser tan populars, però que tenen un valor 
artístic importantíssim. 

Entrada donatiu destinada a la Fundació Privada Bonanit: 2,5 € 
Organitza: Fundació Caixa Tarragona

L’escriptor convidat

[Baudelaire]

[Joan Reig i Refugi]

[La Pell del Llavi (Laura Gutiérrez)]
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exposicions literàries 
i instal·lacions
• Sala d’exposicions del Col·legi d’Arquitectes
Del 25 d’octubre al 30 de novembre. Joan Margarit: arquitecte i poeta

• Antiga Audiència
Del 26 d’octubre al 30 de novembre. Pin i Soler: 8 cruïlles

• Biblioteca Pública de Tarragona
De l’1 al 4 de novembre: Còmics + còmics! XIII Saló del Manga a Barcelona. Taula/exposició de 
llibres i altre material al vestíbul de la Biblioteca. 

• Palau de la Diputació
Del 5 al 30 de novembre. Artur Bladé i Desumvila: escriptor de l’Ebre català, cronista de 
l’exili

Organitza: Associació Cultural Artur Bladé de Benissanet i Diputació de Tarragona

• Biblioteca Pública de Tarragona
Del 5 al 30 de novembre: Degustació poètica, assortit setmanal de poesies infantils per a tots 
els paladars. 

La sala infantil s’omple de versos, fragments de poemes, retalls i llibres que acosten la poesia de 
diversos autors als més petits:

 · Del 5 a l’11 de novembre: Degustació poètica d’Olga Xirinacs

 · Del 12 al 18 de novembre: Degustació poètica de Joana Raspall

 · Del 19 al 25 de novembre: Degustació poètica de Lola Casas

 · Del 26 al 30 de novembre: Degustació poètica de Miquel Desclot
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Podeu trobar més informació a 

www.tarragonalletres.cat

Si voleu rebre el butlletí mensual Cinc sentits, cinc novetats us hi podeu subscriure a  

lletres.tgna@tarragona.cat
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amb els 5 sentits.  
el bloc de la  
Tardor Literària
Des d’aquest mes d’octubre podeu visitar el nou bloc de la Tardor Literària: Amb els 5 sentits 
(http://blocs.tinet.cat/blog/5sentits). El bloc neix com un complement dinàmic a la web tarrago-
nalletres.cat i pretén ser un mitjà d’informació, de difusió i d’intercanvi. 

Amb els 5 sentits, coordinat i moderat pel filòleg i blocaire Jaume Llambrich, ens informarà sobre els 
actes de la Tardor i d’altres activitats que s’hi relacionin. A més de ser un mitjà d’informació, però, 
serà també un escenari més de la Tardor Literària, on s’hi faran presentacions de llibres i s’anuncia-
ran els veredictes dels Premis Literaris Ciutat de Tarragona. 

segon concurs de Podcasts 
Poeticoartístics
L’èxit de participació i difusió del Primer Concurs de Podcasts Poeticoartístics, que explora un for-
mat artístic molt nou i inexistent en la vessant literària fins ara, ha impulsat els organitzadors a 
convocar, per segon any consecutiu, un dels certàmens més innovadors i creatius del panorama 
cultural català. 

Aquesta iniciativa s’emmarca en les accions de la plataforma de joves creadors La Pell del Llavi 
i rep el suport i el consell de Podcatalà i Podcastellano, els principals gestors de podcasting de 
Catalunya i la resta de l’Estat. 

1. Podrà participar al concurs qualsevol persona que accepti les bases del concurs i que empleni 
el formulari d’inscripció disponible a jovescreadors.tinet.cat.
 2. El punt de partida del podcast podrà ser qualsevol vers o poema (d’autor conegut o inèdit), i 
s’acceptaran les tècniques de recitat, cantat, sorollisme, deformació fònica, etc. 
3. Termini: els podcasts es podran fer arribar fins a les 24 h del 3 de novembre de 2007.

Consulta’n les bases senceres a jovescreadors.tinet.cat!

Convoquen: La Pell del Llavi, Ajuntament de Tarragona i Oasi 
Col·laboren: Katalitza.com, Podcatalà i Podcastellano



Col·laboradors
Arola Editors

Associació Cultural Juvenil Ariadna

Associació Cultural Artur Bladé i Desumvila de 
Benissanet

Associació d’Escriptors en Llengua Catalana 
(AELC)

Associació de Professionals i Estudiosos en 
Llengua i Literatura Catalanes (APELLC)

Associació de Premsa Periòdica en Català 
(APPEC)

Biblioteca Pública de Tarragona

Calíope

Cambra Oficial de Comerç, Industria i 
Navegació de Tarragona

Centre de Normalització Lingüística de 
Tarragona

Centre Social i Cultural de la Fundació “la Caixa”

Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya

Columna Edicions

Cossetània Edicions

CREDA

Departament de Filologia Catalana de la URV 

Diputació de Tarragona

Edicions El Mèdol

Fundació Caixa Tarragona

Gràfiques Arrels

Gremi de Llibreters de Tarragona

Hemeroteca Caixa Tarragona

Imaginautes Serveis Culturals

Institució de les Lletres Catalanes

Joieria Blázquez

Katalitza.com

La Vaqueria

Lletra (www.uoc.es/lletra)

Llibresebrencs.org

Òmnium Cultural de Tarragonès

ONCE

Onda Rambla Punto Radio Tarragona

Podcatalà

Podcastellano

Restaurant Piscolabis 
Sala Trono

Serveis Territorials del Departament de Cultura 
i Mitjans de Comunicació de la Generalitat 
de Catalunya

Teatre El Magatzem

Tinet (www.tinet.cat)

Tren-K

Universitat Rovira i Virgili
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Ruta literària 
Josep A. Baixeras

TARDOR LITERÀRIA

3

1 Mitja lluna
2 Rambla Nova
3 Balcó del Mediterrani
4  Rambla Vella
5 Plaça del Rei
6 Passeig arqueològic



Localitzacions:
1. Ajuntament

2. Antiga Audiència

3. Auditori Caixa Tarragona

4. Biblioteca Pública

5. Cambra de Comerç

6. Casa de la Generalitat

7. Centre Social i Cultural de la Fundació “la Caixa”

8. Col·legi d’Arquitectes

9.  Diputació de Tarragona

10.  Hemeroteca Caixa Tarragona

11.  Hotel Imperial Tàrraco

12.  La Vaqueria 

13.  Llibreria de la Rambla

14.  Llibreria La Capona

15.  ONCE

16.  Plaça Imperial Tàrraco

17.  Plaça Prim (Mitja Lluna)

18.  Plaça Verdaguer

19.  Pretori romà

20.  Rambla Nova

21.  Restaurant Piscolabis

22.  Sala Trono

23.  Teatre El Magatzem

24.  Teatre Metropol



Per a una informació detallada dels actes, consulteu el web de Lletres: www.tarragonalletres.cat  
o el bloc de la Tardor Literària: blocs.tinet.cat/5sentits 

Tots els actes són d’entrada lliure, llevat d’aquells en què s’indica el contrari.
En cas de pluja, les accions poètiques de carrer es retardaran fins que sigui possible dur-les a terme.  

Per a més informació, truqueu al 977 29 61 00.
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Organitza:
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Patrocinen:


