34a. Fira del Llibre de Castelló i 8a. Literatura en Veu Alta

Les escriptores i els escriptors d’El Pont Cooperativa de Lletres desembarquen el dijous 3
de maig, 18h de la vesprada, a la XXXIV Fira del Llibre de Castelló
Autores i autors d’El Pont estaran presents com cada any a la Fira
del Llibre de Castelló de la Plana per presentar i signar les seues
obres. Enguany, concretament, presentaran nova obra en fira els
autors Vicent Pallarés, Joan Pla i Pasqual Mas, i ho faran a la
carpa exterior del recinte firal. Cal destacar la presentació de «Les
llàgrimes d’Orfeu», de Pallarés, guanyador de la recent edició de
l’Andròmina de narrativa dins dels premis Octubre, una obra que
novel·la la vida íntima del geni de la guitarra clàssica Francesc
Tàrrega. Joan Pla, en plena producció literària, presenta
«Arribaràs al cim» (Unaria, 2018), mentre que Pasqual Mas aporta
la traducció al castellà de la seua obra homònima original en català
«La confessió», que anteriorment va editar Tabarca i ara publica
Unaria. A més, hi seran presents per signar les seues obres els
escriptors Vicent Jaume Almela i Joan Andrés Sorribes, entre

Clica per ampliar el cartell

d’altres. Així mateix, hi seran presents algunes de les autores d’El
Pont participants en el recull «Nosaltres les fusterianes»,
com Maria Folch, Aina Garcia Carbó, Susanna Lliberós, Rosa
Miró i Anna Moner.
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Literatura en Veu Alta
D’altra banda, a les 19h tindrà lloc a la carpa exterior del recinte
l’espectacle Literatura en Veu Alta, recital de proses i de versos
amb la lectura de fragments d’autores i d’autors en aquest any
commemoratiu dels 550 anys de la mort Joanot Martorell, 500
anys del naixement de Joan Timoneda, 100 anys del naixement
de Montserrat Abelló, 100 aniversari del naixement de Maria
Aurèlia Capmany, 20 anys de la mort de Maria Mercè Marçal i
25 anys de la mort de Vicent Andrés Estellés. Per a l’homentage,
El Pont comptarà amb la intervenció de Rosa Miró, Aina Garcia
Carbó, Manel Pitarch, Toni Viscarro, Albert Garcia, Josep Porcar,
Vicent Jaume Almela i l’actuació musical del cantautor Artur
Álvarez; i amb la col·laboració de Maria Nebot, Maite Rambla,
Ingrid Lafita, Xavi Olivares i Fran Jiménez
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