Organitza

PONÇ PONS
ESCRIPTOR DE L'ANY 2011
L'any 2011 el Govern de les Illes Balears va nomenar
Ponç Pons escriptor de l'any, que acompanya en aquesta
distinció Baltasar Porcel i Carme Riera, que ho foren els
anys 2009 i 2010 respectivament.
El programa de l’Escriptor de l’Any va néixer amb la
intenció d’atorgar un reconeixement a una figura literària
sòlida de les nostres illes, que tengui una trajectòria prou
consolidada, amb part de la seva obra traduïda a altres
llengües i amb una producció madura i valorada pel
públic en general i escriptors, crítics literaris i professors
en particular.
Per aquest motiu el Consell Insular de Menorca,
juntament amb l'Ajuntament d'Alaior i la societat
menorquina en general, no volíem deixar passar l'ocasió
de retre-li un merescut homenatge des de la seva
Menorca, i ens ha sembla que la Fira del Llibre en Català
era el marc idoni per tancar l'Any Ponç Pons.

Amb la col·laboració de:

Llibreria Pau (Ciutadella)
Llibreria Catalana (Maó)
Llibreria Fundació (Maó)
Sa Llibreria (Ferreries)
Torre de Papel (Ciutadella)
Jocs (Maó)
Juguettos (Ciutadella)

Aquest és el motiu pel qual bona part de les activitats que
us proposam tenen com a centre d'interès l'obra de Ponç
Pons.
Aquesta vol ser la nostra modesta contribució a la difusió
de la seva obra, un reconeixement que en l'àmbit literari,
fins i tot en una trajectòria sobradament consolidada com
la de Ponç Pons, és sempre necessari.
Us convidam, així, a aquesta festa de les lletres. Bona
lectura!

Maruja Baíllo Vadell
Consellera de Cultura, Patrimoni i Educació

Dipòsit legal Me 284-2011

i la participació de:

1. Bar Blanc i Blau
2. Bar Escacs
3. Bar Ca na Divina
4. Cafè des Forn
5. Bar Géminis
6. Casino
7. Sa Plaça
8. Can Jaumot
Pastisseria Can Sintes

TAPES LITERÀRIES
HORARI DE LA FIRA: de 10 a 20,30 h.
DIA 12
Matí

PROGRAMA D'ACTES
DIA 11
Matí
10.00 h. Obertura.
10.30 h. Presentació del llibre El bosc a Menorca. Funcions
d'ahir, d'avui i de demà, a càrrec d'un tècnic del programa Life +
Boscos.
11 a 13 h. Centres educatius
Presentació per a centres educatius del llibre El bosc a
Menorca. Funcions d'ahir, d'avui i de demà, a càrrec d'un tècnic
del programa Life + Boscos.

11.00 h. Xerrada
"Recepta'm un conte", a càrrec de Vicenç Arnaiz, director de
l'EAP Menorca, i Núria Quintana, voluntària del SAEI.
12.00 h. El matí a la cuina, a càrrec d'Oriol Aleu, fotògraf
L'autor de les fotografies de la col·lecció de gastronomia
editada per Triangle Postals ens explicarà la tècnica utilitzada
per a la il·lustració de llibres de cuina.

Capvespre
17.30 h. Presentació de llibres d'autors menorquins

•
•

17.30 h. Contacontes amb contes de Ponç Pons
El drac Basili i Miquelet el futbolista, a càrrec de Kay Mercadal.
18.30 h. Presentació de la publicació del Premi Francesc de
Borja Moll de contes i rondalles 2011, a càrrec de Júlia Català
Benejam.
19.30 h. Conferència
“Ponç Pons, poeta illòman”. Joan F. López Casasnovas,
filòleg, dialoga amb l'escriptor de l'any, Ponç Pons.

Pastisseria CAN SINTES
El somni més dolç, de Doris Lessing
1. Bar BLANC I BLAU. Calamars a l'andalusa
El senyor dels anells, de J. R. R. Tolkien
2. Bar ESCACS. Aletes de pollastre

•
Capvespre

Aquest cap de setmana, agermanam els llibres i la cuina,
llibreters i restauradors. Els primers ens proporcionaran
l'aliment intel·lectual, els llibres, al Convent de Sant Diego i els
segons ens proporcionaran l'aliment culinari mitjançant la
preparació de tapes literàries als bars del poble. I de postres,
els dolços de Can Sintes també al Convent.

•
•

Enciclopèdia de Menorca. Història III
Obra Cultural de Menorca
La tortuga de Binirraïmet. Editorial Mediterrània
A càrrec de l'autora, Pilar Vinent
Les bodes del diable. Proa
A càrrec de l'autor, Pau Faner
Gossos de pluja. El Gall editor
A càrrec de l'autor, Joan Pons
Maria i el món. Càritas Diocesana
A càrrec de l'autor, Miquel Àngel Maria

19.00 h. “Lletres dites”, lectura de poemes a càrrec de
l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC). Hi
participen Rosa Planas, de Mallorca, i Pere Gomila, Francesc
Florit Nin i Miquel Àngel Maria, de Menorca.
21.00 h. Nura, poemari musicat de Ponç Pons
Concert de Guiem Soldevila Trio. Hi participen Guiem
Soldevila (veu, piano, guitarra i llaüt), Lluís Gener (contrabaix) i
Violant Menorca (violí i cors).

El pollastre esplomat, de Chen Chih-Yuan
3. Bar CA NA DIVINA
El cau del conill, de Cristian Segura
4. CAFÈ DES FORN. Barquetes de formatge
Qui s'ha endut el meu formatge?, de
Johnson Spencer
5. Bar GÉMINIS. Rotllets de patata farcits
d'espinacs o gambes o carn
La societat literària i de pastís de pela de
patata de Guernsey, de Mary Ann Shafer
6. CASINO
Perdiu jove, de Joan Margarit
7. SA PLAÇA
En el nom del porc, de Pablo Tusset
8. CAN JAUMOT. Creps de xampinyons i bacó
amb salsa de formatge
Les creps de Mama Panya, de Mary i Rich
Chamberlin

