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Ciutadella acollirà enguany la desena edició de la Fira del Llibre en Català,
els dies 7 i 8 de novembre. Com cada any, els llibreters de l’illa uneixen
esforços per treure al carrer els llibres editats en la nostra llengua, en aquesta
ocasió en un envelat que se situarà a la plaça des Born, davant l’Ajuntament.
Les llibreries fidels a la cita són la Llibreria Pau (Ciutadella), la Llibreria
Catalana (Maó), la Llibreria Fundació (Maó), Sa Llibreria (Ferreries), Torre
de Papel (Ciutadella), Jocs (Maó), Juguettos (Ciutadella) i VaDllibres.
La Fira s’inaugurarà el divendres dia 7 al matí, quan estarà oberta a les visites escolars. Els alumnes
dels centres educatius de Ciutadella podran visitar els diferents estands i és previst poder oferir un
contacontes als alumnes de primària, així com la ruta literària “Itinerari ciutadellenc de la mà de
Francesc de Borja Moll” als alumnes de 4t d’ESO i batxillerat.

Imatge dels estands de la Fira del Llibre en Català de 2012

A partir del divendres capvespre i durant tot el dissabte es realitzaran en el marc de la Fira
presentacions de llibres editats en català durant el 2014, a més d’altres activitats complementàries.

Així, el divendres capvespre es faran les presentacions de poesia, amb Ponç Pons i El rastre blau de
les formigues, Joan F. López i Caragols dels jorns: poemes santjoaners i Tomeu Truyol i Llibre
d’amorg.
Més tard arriba el torn de la novel·la, amb Josep Maria Quintana, que presentarà Els Clark; Maite
Salord, que parlarà de L’alè de les cendres, i Marta Veiga, autora de Ràfegues de tramuntana.

Clourà la jornada Lletres Dites, un acte de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC),
que farà un recital de textos literaris editats enguany.
Les activitats del dissabte matí s’encetaran amb la presentació de les publicacions de les obres
guanyadores del XII Premi Francesc de Borja Moll de Contes i Rondalles, en què Erick Rodríguez
obtingué el primer premi amb La gavina daurada i Roser Aguilera el segon amb L’illa del nou món,
i del I Premi de Narrativa Juvenil del Consell Insular de Menorca, que guanyà Júlia Gomila amb La
remor del mar.
Tot seguit arribarà el torn de les presentacions de llibres infantils, a càrrec d’Isabel Rodríguez,
autora d’Els gegants de Roiala; Pilar Vinent, que presentarà Els gegants de Melosa, Premi de
Literatura Infantil des Mercadal i Fornells 2014, i Sílvia Pons, amb Posau ordre en aquest poble,
Premi de Narrativa Infantil Ciutat d'Eivissa 2012, que posteriorment contarà Laia Garcia en un
contacontes.

A mitjan matí s’oferirà la ruta literària “Ciutadella, espai de ficció”, a càrrec d’Illetra, i es realitzarà
la final del concurs de lletrejar paraules Lletres i Mots, en la qual participaran els grups finalistes
del concurs que s’haurà realitzat prèviament a la biblioteques.

Al capvespre del dissabte continuaran les presentacions amb els llibres d’història: Florenci Sastre
parlarà de la seva obra Espies menorquins a Turquia; Miquel Àngel Casasnovas presentarà La crisi
de l'Antic Règim a Menorca (1781-1814); Josep Portella Coll farà una introducció d'Ignasi Ponsetí
Vives: el metge que curava els fillets, i Montserrat Anglada, Antoni Febrer i Lluís Plantalamor
donaran a conèixer els catàlegs Objectes per a l'altra vida: la Col·lecció Humbert Ferrer i
Desenterrant el passat. Les excavacions arqueològiques a Cornia Nou.

En l’àmbit de la cultura popular i les tradicions, Cristòfol Barber i Sílvia Pons parlaran del llibre
Històries de Sant Martí: la festa des Mercadal d’ara i d’antany, i Josep Portella farà cinc cèntims
dels Quaderns de Folklore núm. 100, 101 i 102.

La fira es clourà al fosquet amb un “Itinerari pels llibres de cuina de Menorca al llarg de la
història”, a càrrec de Pep Pelfort, Josep Borràs i Bep Al·lès, que inclourà una degustació gratuïta
d'una recepta històrica de cuina menorquina elaborada per Miquel Mariano.

