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L’±S BRUTUS VISITA LA BIBLIOTECA  
I ELS ATELIER DE LES PARAULES 

De 16.15 a 18.00 h Escoles de Martorell 

L’—s Brutus no sap llegir, per– li agrada molt que li 
expliquin hist–ries, sobretot abans d’anar a dormir, o 
quan plou molt fort i s’ha de quedar tancat a la seva 
cova. I entre tots els contes i hist–ries possibles, li 
agraden molt les que, a m«s a m«s… rimen.  
 
PARLEM AMB RAFEL NADAL 
I LA SEVA NOVEĆLA 
‘QUAN S’ESBORREN LES PARAULES’ 

18.30 h Biblioteca Martorell  
(av. de les Mancomunitats Comarcals, 13) 

Deu anys despr«s de la publicaci— de ‘Quan «rem 
feli≈os’, l’autor torna a posar la seva mirada literæria 
sobre la mem–ria i el pas del temps. Amb aquesta 
novećla tanca la saga familiar m«s venuda de la 
literatura catalana. Presenta l’autor: Natalia Liœan, 
Maria Moreno i Gl–ria P«rez 

Reserva de localitats a entrades.martorell.cat 

 
CONVERSA AMB BLANCA BUSQUETS I 
LA SEVA NOVEĆLA ‘CONSTEĆLACIONS’ 

18.30 h Biblioteca Martorell  
(av. de les Mancomunitats Comarcals, 13) 

Ens endinsem en els secrets d’una famÀlia catalana 
amena≈ada per ETA que veuen la llum anys despr«s. 
Presenta l’autora: Maria LluÕsa Navarro 

Reserva de localitats a entrades.martorell.cat 
 
FIL DE LA MEM∞RIA 
20.00 h Auditori Joan Cererols (pl. de les Cultures, s/n) 

Recital amb Pere Arquillu«, rapsode, i Toni Ubach, 
mÿsic, al voltant de l’obra po∆tica de Gabriel Ferrater, 
que gira entorn de l’erotisme i el pas del temps. Precisos 
i intensos, els seus versos proposen un diæleg amb la 
complexa i enigmætica realitat de les relacions humanes. 

Reserva de localitats a entrades.martorell.cat 

 
L’±S BRUTUS VISITA LA BIBLIOTECA 
I ELS ATELIER DE LES PARAULES 

De 16.15 a 18.00 h Escoles de Martorell 

L’—s Brutus no sap llegir, per– li agrada molt que li 
expliquin hist–ries, sobretot abans d’anar a dormir, o 
quan plou molt fort i s’ha de quedar tancat a la seva cova. 
 
FORA DE JOC A MONTSERRAT 
18.30 h Biblioteca Martorell  
(av. de les Mancomunitats Comarcals, 13) 

Concurs amb Mærius Serra, on un monjo mor 
misteriosament a l’Abadia de Montserrat durant 
una trobada d’experts en jocs de taula. 
Presenta l’autor: Maria RodrÀguez 

Reserva de localitats a entrades.martorell.cat 

Dimarts 19 d’abril

Dimecres 20 d’abril

Dijous 21 d’abril

Rafel Nadal

Blanca Busquets

Pere Arquillu«

Mærius Serra
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MARTORELL ESCRIU 
I IĆLUSTRA  LLIBRES 
18.00 h Biblioteca Martorell 
(av. de les Mancomunitats Comarcals, 13) 

Compartim les ÿltimes novetats dels autors i ićlustradors 
de casa nostra: Oriol Alonso: ‘Cinamen’ (poesia); Marta 
ülvarez. ‘Tarot’  (cartes); Ver–nica Aranda: ‘La carta’; 
Clara-Tanit Arqu«: ‘Padrines’ (conte); Isaac Feyner: ‘Leer 
despu«s del trabajo’ (poesia); Robert Garcia: ‘Faig 6 
anys’ (conte), Ana Masago: ‘Avelut’ (novećla) ; Maria 
Rocaspana: ‘Els secrets que amaga la boira’ (contes); 
Toni Vicent: 'La Boqueria 1840 -2020' (assaig). 

Reserva de localitats a entrades.martorell.cat 

 

PER SANT JORDI, LLIBRERIES I 
FLORISTERIES AL CARRER 
Avui pots comprar el llibre i la rosa durant tot el dia. 

TALLERS DE SANT JORDI 
D’11.00 a 14.00 h i de 17.00 a 20.00 h L’Enrajolada. 
Casa-Museu Santacana (c. de l’Aigua, 1), al costat de la 
Llibreria Mir—, Teteria Mura i El Petit de la Vila 

 

Taller viu la llegenda.  
En aquest taller podræs confeccionar accessoris per a la 
teva disfressa de cavaller, princesa o drac!! Tot elaborat 
amb material reciclat. 

Activitat adre≈ada a infants a partir de 5 anys. Aforament limitat. 
 
 
Taller de titelles de dit.  
En aquest taller crearæs un titella amb el teu personatge 
favorit.  

Activitat adre≈ada a infants a partir de 4 anys. Aforament limitat. 
 
 
Pic-nic d’endevinalles.  
Vine a resoldre un munt d’endevinalles, n’hi hauræ de 
m«s fæcils i de m«s difÀcils.  

Activitat adre≈ada a infants a partir de 6 anys. Aforament limitat. 
 
 
El secret del pensacontes.  
En aquest llibre gegant trobaræs 4 capses: Paraulletres, 
Narradaus, Taller de mots i el llibre secret i amb 
cadascuna d’elles podræs desenvolupar jocs creatius 
diferents.  
Activitat adre≈ada a infants a partir de 5 anys. 
Reserva de localitats a entrades.martorell.cat 
 
 
Taller de retolaci— (lettering).   
Amb aquest taller aprendrem a dibuixar lletres ben 
boniques.  
Activitat adre≈ada a infants a partir de 8 anys. 
Reserva de localitats a entrades.martorell.cat 

EL PETIT M±N DEL PETIT PRINCEP 
11.00 h Davant la llibreria Alfil.be 

Conte familiar a cærrec d’Assumpta Mercader. 
El nostre protagonista ha viatjat fins a la terra i ha 
conegut un pilot enmig del desert.  
 
CLETU, EL DRAC DESPISTAT 
12.00 h Davant la llibreria Unmelic 

Conte familiar a cærrec de la Berta del Poblet. La hist–ria 
del Cletu, un drac petit a qui li toca complir la tradici—: el 
fan anar a Montblanc.  
 
EL CAMûLIC 
12.30 h Entre la llibreria Alfambra, la llibreria Bernadæs, 
Stel i Unmelic 

Contes itinerants a cærrec de Santi Rovira. 
Entre les quatre llibreries trobareu un passeig ple 
d’hist–ries i contes que deixaran bocabadats els m«s 
murris i enamorats els m«s entusiastes. 

 

Divendres 22 d’abril

Dissabte 23 d’abril
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FIRA AL CARRER 

De 10.00 a 20.00 h 
Pla≈a de l’Esgl«sia, carrer de Moss∆n Pi i L’Enrajolada. Casa-Museu Santacana. 

Amb la participaci— de les entitats i escoles de Martorell.  

Llibreries i floristeries en qu∆ podreu trobar els llibres i les flors: 

Llibreries: Alfambra (c. del Dr. LluÀs Gaya, 4 B), Alfil.be (c. de Josep Pla, 16), Bernadæs 
(av. dels Germans MartÀ, 11), El Petit de la Vila (c. de F. Santacana, 40), Keiken c–mics 
(c. de Lloselles, 66 Local 4), Mir— (c. de F. Santacana, 12), New C–smic (Av. de Francesc Riera, 
5), Stel (av. del Dr. Massana, 16), Teteria Mura (c. de F. Santacana, 28) i Unmelic (c. del Pintor 
Fortuny, 2A2). 

Floristeries: Art i ornamentaci— (c. de Pedr—, 2), Arrels disseny floral (pl. de la Vila, 16), El 
jardÀ d'Adriana (c. de la Verge del Carme, 4), Flōrs estudi (c. de Santiago Rusiœol, 2), Mes k 
flors (av. de Francesc Riera, 2 local 2 ) i Monarian (c. de Jacint Verdaguer. 4 Local 23). 

TAULA D’ESCRIPTORS DE MARTORELL 
D’10.00 a 19.00 h Llibreries de Martorell 

Durant tot el dia els autors locals es troben amb els lectors i els signen els seus llibres:

Alfambra                 De 10.00 a 11.00 h Marta ülvarez ‘Tarot’ 
                                    De 11.00 a 12.00 h Ana Masago ‘Shjol y Avelut’ 
                                    De 12.00 a 13.00 h Toni Vicent: 'La Boqueria 1840-2020' 
                                    De 18.00 a 19.00 h Montserrat Barlam ‘Records i esperances’ 
                                 Juan Miguel Torrero ‘El enemigo oculto’ 
 
AlfilBe                      De 11.00 a 12.00 h Marta ülvarez ‘Tarot’. 
                                    De 10.00 a 11.00 h Toni Vicent: 'La Boqueria 1840-2020' 
                                 De 12.00 a 13.00 h Ana Masago ‘Shjol y Avelut’ 
                                 De 13.00 a 14.00 h Josep Maria Calaf ‘La meva pætria’ i ‘El balancÀ’ 
 
Bernadæs                De 11.00 a 12.00 h Juan Miguel Torrero ‘El enemigo oculto’ 
                                     Ver–nica Aranda ‘La carta’ i ‘Animales que no dan miedo’ 
                                    De 18.00 a 19.00 h Robert Garcia ‘Faig 6 anys’. 
                                De 13.00 a 14.00 h Isaac Feyner ‘Leer despu«s del trabajo’ 
 
El Petit de la Vila De 12.00 a 13.00 h Robert Garcia  ‘Faig 6 anys’ 
 
Mir—                        De 11.00 a 12.00 h Josep Maria Calaf ‘La meva pætria’ i ‘El balancÀ’  
                                    Montserrat Barlam ‘Records i esperances’ 

De 12.00 a 13.00 h Isaac Feyner ‘Leer despu«s del trabajo’ 
De 17.00 a 18.00 h Ver–nica Aranda ‘La carta’ i ‘Animales que no dan miedo’ 




