XXVIII FIRA
DEL LLIBRE
DE CASTELLÓ
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És una entitat de caràcter intercomarcal que
associa escriptors/es i estudiosos/es de la
literatura de la Plana, l’Alcalatén, el Maestrat
i els Ports, amb l’objectiu de difondre l’activitat
literària en llengua catalana al nostre territori.

www.elpontdeleslletres.cat

contacte@elpontdeleslletres.cat

DILLUNS 30 D’ABRIL / DIMECRES 2 DE MAIG DE 2012

descobreix els nostres autors

Dilluns, 30 d'abril

Dimecres, 2 de maig

18:oo h. Presentació de «Llibre d'Aín», de Josep Lluís Abad
i de «La Font de la Salut», de Vicent Sanz

literatura en veu alta

Lectura de fragments de l’obra
Al llarg de la vesprada, signaran exemplars de les seues obres:
		
		
		

Josep Lluís Abad: «Llibre d’Aín»
Vicent Sanz: «La Font de la Salut»
Els tretze autors d’«Un pont sobre el meridià»

Dimecres, 2 de maig
Al llarg de la vesprada, signaran exemplars de les seues obres:
		

Joan Andrés: «Set narracions curtes per a una setmana llarga»

		

Joan B. Campos: «El regal en la mirada»

		

Albert Garcia: «Figor, el gos valent»

		

Vicent Pallarés: «El magma silenciós»

		

Vicent Pitarch: «Pompeu Fabra, l’autoritat admirada pel valencianisme»

		

Pasqual Mas: «Contracontes»

LECTURA DE PROSES I VERSOS
18:00 H. CARPA MENUDA EXTERIOR
w w w . e l p o n t d e l e s l l e t r e s . c a t

18:30 h. Presentació de la publicació col·lectiva
«Un pont sobre el meridià»,
a càrrec dels tretze autors d’El Pont

El Pont ret homenatge en l’aniversari dels escriptors Joan Fuster, J. V. Foix,
Pere Calders, Joan Teixidor i Miquel Peris. Hi intervindran:
		

V
 icent Pitarch
«Nosaltres, els valencians» ( fragment),
de Joan Fuster, en el 50è aniversari de l’obra

		

V
 icent Jaume Almela
«És quan dormo que hi veig clar»,
de J. V. Foix, en el 25è aniversari de la mort del poeta

		

V
 icent Pallarés i Isabel Marin
«Unitats de xoc» ( fragment),
de Pere Calders, en el centenari del seu naixement

		

J osep Porcar
«Testament» i «Com si morís»
de Joan Teixidor, en el 20è aniversari de la mort del poeta

		

J oan Andrés Sorribes
«Jo he vist la fam», «Vull assolir» i «Marineret d’ulls blaus»,
de Miquel Peris i Segarra, en el 25è aniversari de la seua mort

