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Els dies 7 i 8 de novembre de 2014 va tenir lloc a la plaça des Born de Ciutadella la desena edició
de la Fira del Llibre en Català, organitzada pel Departament de Cultura del CIM.
Durant dos dies ben intensos, 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 (Ciutadella) van tenir exposats i a la venda tota classe de llibres en català.

La Fira es va inaugurar el divendres 7 al matí amb un pregó a càrrec dels alumnes de batxillerat
artístic de l’IES Josep Maria Quadrado de Ciutadella, encapçalats pel professor Francesc Florit Nin.
Els alumnes posaren en pràctica les seves dots escèniques i musicals amb un pregó sobre la
literatura i la lectura que va fer les delícies del públic assistent.
Els centres educatius de Ciutadella no es van voler perdre la cita i devers mil alumnes, entre
infantil, primària, secundària i batxillerat, van passar pels estands de l’envelat de la plaça des Born.
Paral·lelament, es va 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.
A partir del capvespre de divendres i durant tot el dissabte es van fer les habituals presentacions de
llibres editats en català en el període d’entrefires. Va encetar les presentacions la poesia, amb Tomeu
Truyol, que parlà de Llibre d’amorg; Joan F. López, que comentà Caragols dels jorns: poemes
santjoaners, i Ponç Pons, que amb motiu d’El rastre blau de les formigues féu una defensa de la
llengua i la cultura catalanes.
Després va arribar el torn de la novel·la, amb Josep Maria Quintana i Els Clark, Maite Salord i
L’alè de les cendres i Marta Veiga i Ràfegues de tramuntana. L’encarregat de conduir aquestes
presentacions i les tertúlies posteriors va ser l’escriptor i periodista Bep Marquès.

Per acabar la jornada, l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC) va organitzar el
recital Lletres Dites, en què van participar els escriptors Pere Gomila, que recità una selecció de
textos de Préstecs i variacions (versions poètiques), de Jean Serra; Maite Salord, que llegí alguns
fragments de L’alè de les cendres; Maria Victòria Secall, que declamà poemes de La mort
viole(n)ta, i Anna Maria Ticoulat, que va recitar alguns dels seus versos premiats. L’acte va ser
conduït per Ismael Pelegrí, vocal de l’AELC a Menorca.
El dissabte matí es van presentar les publicacions de les obres guanyadores del XII Premi Francesc
de Borja Moll de Contes i Rondalles i del I Premi de Narrativa Juvenil del Consell Insular de
Menorca. L’escriptora Sílvia Pons es va encarregar de presentar joves autors com Erick Rodríguez,
guanyador del XII Premi Francesc de Borja Moll amb La gavina daurada, o Roser Aguilera,
finalista, amb L’illa del nou món. Per la seva part el cap de la Secció de Llengua i Literatura de
l’IME, Ismael Pelegrí, s’encarregà de comentar l’obra guanyadora del I Premi de Narrativa Juvenil
del CIM, La remor del mar, de Júlia Gomila.

Més tard arribà el torn de les presentacions de llibres infantils de la mà del filòleg Guillem
Benejam, que va donar peu perquè Isabel Rodríguez parlés d’Els gegants de Roiala, Pilar Vinent
presentés Els gegants de Melosa i Sílvia Pons comentés Posau ordre en aquest poble, acompanyada
de la seva il·lustradora, Laura Miyashiro. Posteriorment Laia Garcia s’encarregà de donar vida a
Posau ordre en aquest poble a través d’un contacontes que va ser un dels actes més concorreguts de
la Fira.
També hi va haver molta participació i bon ambient en la final del concurs de lletrejar paraules
Lletres i Mots, en què els finalistes del concurs que s’havia realitzat prèviament a la biblioteques de
Menorca van demostrar les seves dots lletrejadores. Esther Amorós, del Col·legi Nostra Senyora de
la Consolació de Ciutadella, va ser la guanyadora d’aquesta edició.
Al mateix temps, una vintena de persones van poder fer la ruta literària “Ciutadella, espais de
ficció”, dissenyada i guiada per Lara Juanola i Anna Tudurí, d'Illetra, en la qual els participants van
poder fer un recorregut pels carrers de Ciutadella que han inspirat l'obra de diferents autors: Pau
Faner, Maite Salord, Anna M. Ticoulat, Joan F. López Casasnovas, Francesc Florit Nin, Esperança
Camps, Antoni Català, Àngel Mifsud, Gumersind Riera, Pilar Vinent o l'Arxiduc Lluís Salvador.

Dissabte capvespre van continuar les presentacions amb els llibres d’història, conduïdes per
l’historiador Miquel Àngel Marquès. Florenci Sastre va parlar d’Espies menorquins a Turquia;
Miquel Àngel Casasnovas presentà La crisi de l'Antic Règim a Menorca (1781-1814); Josep
Portella Coll comentà Ignasi Ponsetí Vives: el metge que curava els fillets, i, en l’àmbit de
l’arqueologia, Montserrat Anglada i Antoni Febrer van presentar el catàleg Objectes per a l'altra
vida: la Col·lecció Humbert Ferrer.
El darrer apartat de presentacions va ser el referit a la cultura popular, en què Cristòfol Barber i
Sílvia Pons van comentar Històries de Sant Martí: la festa des Mercadal d’ara i d’antany i Josep
Portella va parlar dels Quaderns de Folklore núm. 100, 101 i 102.
La fira es va tancar amb un acte organitzat per l’Associació Fra Roger, “Itinerari pels llibres de
cuina de Menorca al llarg de la història”, en què Bep Al·lès, autor de llibres de gastronomia, i
Miquel Mariano, xef del restaurant Ca n'Aguedet, van parlar sobre la literatura gastronòmica de
l’illa. Abans el públic assistent a la Fira va poder degustar la recepta núm. 78 del llibre Art de la
cuina, de Fra Roger, “Un pastís de carn picada de moltó”, elaborada per Miquel Mariano.

Així mateix, durant els dos dies de fira els bars Es Fabiol, Cafeteria Es Pou, Curniola 35, Meloussa,
La Fresca i Bar Imperi van oferir tapes literàries inspirades en llibres en català. Es van rifar deu lots
de llibres entre les persones que havien comprat llibres a la Fira o que havien consumit alguna tapa
literària.
Es pot veure un resum de la fira en imatges a través d’aquest enllaç:
http://sal.cime.es/documents/documents/47docpub.pdf

