Els escriptors d’El Pont presenten 18 novetats en la Fira del Llibre de
Castelló

Els escriptors d’El Pont Cooperativa de Lletres presenten
enguany ni més ni menys que 18 novetats editorials en la
Fira del Llibre de Castelló de la Plana, que se celebrarà del
30 d’abril a l’11 de maig a la plaça Santa Clara de la ciutat.
Des de la creació de l’associació i, així, de l’organització
cooperativa de l’esdeveniment, la quantitat d’obres que s’hi
presenten i signen no ha fet sinó créixer any rere any, tot un
símptoma de la bona salut de la creació literària en català a
les nostres comarques i tota una evidència dels beneficis que
ha suposat l’esforç dels cooperants en la difusió i visibilitat
de les obres dels nostres autors.
Aquests autors seran presents a la fira de Castelló en dues
jornades: el dilluns 5 de maig, destinat a presentacions
d’obra, i el dimarts 6 a les signatures, jornada en la qual
també se celebrarà la IV edició de «Literatura en Veu Alta»,
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que enguany retrà homenatge als escriptors: Beatriu Civera
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(centenari naixement); Pere Calders, (20é aniversari de la
mort); Eugeni d’Ors (per 60é aniv de l mort); Josep Carner
(per centenari de l’obra “Auques i ventalls”), Joan Vinyoli
(centenari naixement i 30é aniv de la mort), Manuel Pedrolo
(40é aniversari de l’obra “Mecanoscrit del segon origen”) i
record especial a Joan B. Campos i Vicent P. Serra. Tot
seguit, podeu completar la informació amb la relació de
dates, horaris, autors i obres.
PARTICIPACIÓ EL PONT COOPERATIVA DE LLETRES
EN LA FIRA DEL LLIBRE DE CASTELLÓ
Dilluns 5 de maig 2014
Taula presentacions obres autors i autores d’El Pont (17’00 hores – carpa exterior)
Carles Bellver: La nit mil dos (Tria Llibres)
Jordi Colonques: La rebel·lió dels plasticanimals (Onada Edicions)
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Susanna Lliberós: Compàs d’espera (Germania)
Isabel Marín: El sabater d’animals ( l’ABC, Agrupació Borrianenca de Cultura)
Francesc Mezquita: Regions sense distància (Germania)
Nel·lo Navarro: Les mans i altres relats de guerra -Premi Tombatossals- (Unaria ediciones)
Vicent Pallarés: Masculí plural (Viena ed.)
Josep Porcar: Llambreig (Tria Llibres)
Joan Pla: Amor i mort a Venècia (Edelvives Baula) i El repós dels amants (Onada Edicions)
Miquel Torres, Els diumenges (Autoedició)
Josep Usó Mañanós, Una història amb sol i ombres (Onda Edicions)

Dimarts 6 de maig 2014
a) Taula signatures autors/es El Pont (17’00 hores – carpa interior)
Vicent-Jaume Almela: Aromes de la Plana (Cretal).
Joan Andrés Sorribes: La creu de Cabrera (Bromera) i Set narracions curtes per a una setmana
llarga (Onada).
Carles Bellver: La nit mil dos (Tria Llibres).
Romà Bernat: Veredicte (Germania).
Susanna Lliberós: Compàs d’espera (Germania).
Isabel Marín: El sabater d’animals ( l’ABC, Agrupació Borrianenca de Cultura).
Paqual Mas: Tombatossals segle XXI (Unaria ediciones) i La cara oculta de la Luna (v. castellà)
(Ellago edicions).
Francesc Mezquita: Regions sense distància (Germania).
Vicent Pallarés: Masculí plural (Viena ed.).
Nel·lo Navarro: Les mans i altres relats de guerra -Premi Tombatossals- (Unaria ediciones).
Josep Porcar: Llambreig (Tria Llibres).
Joan Pla: Amor i mort a Venècia (Edelvives Baula) i El repós dels amants (Onada Edicions).
Miquel Torres, Els diumenges (Autoedició).
Josep Usó Mañanós, Una història amb sol i ombres (Onda Edicions)
b) IV edició “Literatura en veu alta” El Pont (18’00 hores – carpa interior):
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Lectures membres d’El Pont Cooperativa de Lletres: Joan Andrés Sorribes, Romà Bernad, Vicent
Jaume Almela, Josep Porcar, Susanna Lliberós i Artur Àlvarez (interpretació musical), amb la
col·laboració d’alumnes IES Miquel Peris: Francisco Jiménez i Xavi Olivares. Homenatge aniversari
escriptors/es: Beatriu Civera (centenari naixement); Pere Calders, (20é aniversari de la mort);
Eugeni d’Ors (per 60é aniv de l mort); Josep Carner (per centenari de l’obra “Auques i ventalls”),
Joan Vinyoli (centenari naixement i 30é aniv de la mort), Manuel Pedrolo (40é aniversari de l’obra
“Mecanoscrit del segon origen”) i record especial a Joan B. Campos i Vicent P. Serra.

Relació de títols dels escriptors i escriptores d’el pont que presentaran/signaran llibres en
la fira del llibre de castelló 2014.
Aromes de la Plana (Cretal), Vicent Jaume Almela
La creu de Cabrera (Bromera), Joan Andrés Sorribes
Set narracions curtes per a una setmana llarga (Onada), Joan Andrés Sorribes
La nit mil dos (Tria Llibres), Carles Bellver
Veredicte (Germania), Romà Bernad
Compàs d’espera (Germania), Susanna Lliberós
El sabater d’animals (l’ABC, Agrupació Borrianenca de Cultura), Isabel Marin
Tombatossals segle XXI (Unaria ediciones), Pasqual Mas
La cara oculta de la Luna (v. castellà) (Ellago edicions), Pasqual Mas
Regions sense distància (Germania), Francesc Mezquita
Les mans i altres relats de guerra -Premi Tombatossals- (Unaria ediciones), Nel·lo Navarro
Masculí plural (Viena ed.), Vicent Pallarés
Llambreig (Tria Llibres), Josep Porcar
Amor i mort a Venècia (Edelvives Baula), Joan Pla
El repós dels amants (Onada Edicions), Joan Pla
Els diumenges (Autoedició), Miquel Torres
La rebel·lió dels plasticanimals (Onada Edicions), Jordi Colonques
Una història amb sol i ombres (Onda Edicions), Josep Usó Mañanós
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