UNA FESTA DELS LLIBRES EN CATALÀ CONCORREGUDA
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Arxiu General del Consell Insular de Menorca
Els passats dies 11 i 12 de novembre es va celebrar la VII Fira del Llibre en Català a la
Sala de Cultura Sant Diego d'Alaior, antiga església de Sant Diego.
Organitzada pel Consell Insular de Menorca, va rebre la col·laboració de l'Ajuntament
d'Alaior, l'Associació de Comerços d'Alaior, l'Associació d'Escriptors en Llengua
Catalana, el Govern de les Illes Balears i els llibreters de l'illa. En conjunt, hi van
participar set llibreries aportant una gran diversitat de llibres en català: Llibreria
Fundació, Llibreria Catalana, Llibreria Jocs, sa Llibreria, Llibreria Pau, ca Na Joana i
La Torre de Papel.
La fira té per objectiu donar a conèixer els llibres editats en català i, alhora, brindar tot
un seguit d'activitats culturals relacionades amb el món del llibre. Així, enguany la fira
es va centrar en la figura literària de Ponç Pons, ja que el Govern de les Illes Balears
l'havia declarat escriptor de l'any i, per tant, al llarg de 2011 s'ha donat a conèixer la
seva obrar literària, tant a les Illes Balears com a l'exterior. El Consell Insular de
Menorca va considerar que era apropiat dedicar una part de les activitats de la fira a la
seva figura i obra.
El bosc a Menorca. Visita d'escolars i d'altres col·lectius
El bosc a Menorca. Funcions d'ahir, d’avui i de demà és una obra recent, elaborada pel
personal responsable del projecte Life+ Boscos del Departament de Medi Ambient del
Consell Insular, en la qual el lector pot descobrir el passat i el present del bosc de
Menorca en cinc capítols: “Què és un bosc”, “El bosc a Menorca”, “El bosc i la gent de
Menorca”, “El futur dels nostres boscos” i “L'adaptació dels boscos al canvi climàtic: el
projecte Life+ BOSCOS”.

Escolars visitant la fira

Miquel Truyol, tècnic del programa Life+ Boscos, va fer exposicions breus de quinze
minuts sobre el llibre. En aquest sentit, es van convidar els alumnes dels quatre centres
educatius del poble, els socis del Club de Jubilats, l’Associació de Mestresses de Casa i
els alumnes de l'Escola d'Adults d'Alaior. En total, hi van participar 240 fillets de tres
centres escolars (La Salle, Doctor Comas i IES Doctor Guàrdia).
Així, es va obtenir un resultat positiu de l'activitat i de participació, que va ajudar a
crear un bon ambient a la fira.
Exposició fotogràfica
El fotògraf mallorquí Carles Domènech va cedir l'exposició fotogràfica sobre Ponç
Pons, escriptor de l'any, iniciativa del Govern de les Illes Balears. La mostra era
composta per disset imatges que reflecteixen la personalitat del poeta i els ambients en
els quals desenvolupa la seva activitat o que fan referència a la seva obra: diversos
indrets de Menorca (Maó, Na Macaret, Alaior, sa Figuera Verda, el carrer de Ramon
Llull, etc.) i d'altres llocs, com la ciutat de Lisboa. Les imatges eren exposades a
l'interior de les capelles de l'església i ambientaven d’aquesta manera les parades de les
llibreries.
Activitats del divendres
En primer lloc, Kay Mercadal va narrar als més petits El drac Basili i Miquelet el
futbolista, dos contes infantils de Ponç Pons. Fillets i pares van gaudir de dues històries
ambientades a Alaior, adequades per ser contades en el marc de la fira.

Kay Mercadal contant contes de Ponç Pons

Després es va dur a terme la presentació del llibre del Premi Francesc de Borja Moll de
contes i rondalles de 2011. Aquest premi, convocat pel Consell Insular de Menorca, té
per objectiu fomentar l'escriptura i la creativitat dels joves menorquins. El resultat del
concurs, amb la publicació dels treballs guanyadors, deixa constància de la qualitat i la
potencialitat creativa de la joventut menorquina actual.
Finalment, el filòleg Joan F. López Casasnovas va impartir la conferència “Ponç Pons,
poeta illòman”. L'acte va ser obert pel fotògraf Carles Domènech, que va explicar quina
era l'essència del seu treball en l'exposició fotogràfica que els assistents a la fira van
poder gaudir.

Joan F. López Casasnovas i Ponç Pons van brindar una entretinguda conversa literària

Davant un nombrós públic interessat pel tema, López Casasnovas parlà de l'extensa obra
creativa del poeta alaiorenc, analitzant algunes obres, i destacà l’arrelament del poeta a
la terra menorquina, la diversitat de temes que interessen el poeta i que surten reflectits
als seus poemes (la natura, l'amor, la defensa del territori, la denúncia de les
desigualtats, la política, la immigració, etc.) i l'ampli coneixement que té sobre la
literatura universal i, especialment, de la cultura i la llengua portuguesa. L'acte acabà
amb un diàleg entre López Casasnovas i el mateix Ponç Pons, una conversa amena
entorn de l'obra del poeta alaiorenc.
Activitats del dissabte
Dissabte matí, Vicenç Arnaiz i Núria Quintana van presentar “Recepta'm un conte”, un
programa d'interès que, des de diversos àmbits (familiar, escolar i bibliotecari), vol
aconseguir la connivència entre pares i fillets, majors i petits, per donar-los a conèixer
un conte cada dia. Un dels principals objectius és el de llegir contes als més petits de la
casa, de manera que es converteixi en un exemple vital que ha d'arrelar i empènyer el
fillet cap a la lectura a mesura que creixi.

Vicenç Arnaiz i Núria Quintana explicant el programa “Recepta'm un conte”

Més tard Imma Planas, gerent de Triangle Postals, explicà l'origen dels llibres dedicats a
gastronomia editats per la seva empresa. Per la seva part, el fotògraf Oriol Aleu va
donar tot un seguit de pautes tècniques i consells professionals a l'hora de confeccionar
un llibre de receptes culinàries a fi d’obtenir la millor lluminositat i elegància dels plats
i postres seleccionats.
Dissabte capvespre va estar dedicat completament a la descoberta dels llibres més
actuals elaborats pels autors menorquins, amb una important presència de públic.

Joan Pons, Pau Faner, Pilar Vinent, Miquel Àngel Casasnovas i Josep Miquel Vidal Hernández

Miquel Àngel Casasnovas i Josep Miquel Vidal Hernández van presentar “Història III”,
el darrer volum de l'Enciclopèdia de Menorca, que ens apropa a la història i cultura de
l'illa entre els anys 1712-1854. L'obra ens porta a una època de canvis econòmics,
històrics, socials i polítics des de la dominació britànica del segle XVIII fins a les causes
i conseqüències de l'emigració menorquina a Alger de mitjan segle XIX.
Pilar Vinent Barceló ens comentà La tortuga de Binirraïment, conte infantil guardonat
amb el XVIII Premi de narrativa infantil Ciutat d'Eivissa 2010. L'autora ens parlà de la
història que es desenvolupa en un lloc a on es conrea una vinya i es crien animals i de
com la família adopta una filleta xinesa que té cura d'una tortuga cega. La narració és
elaborada a partir de la vivència personal de l'autora relacionada amb l'adopció d'una
filleta xinesa i la seva experiència vital.
Pau Faner Coll parlà de Les bodes del diable, obra narrativa que ens apropa a la història
del segle XIII. L'acció es desenvolupa a la ciutat de Barcelona, a més d'altres indrets
com Marsella, Roma, Egipte i Mallorca. La història s'ubica a l'edat mitjana, amb la
ciutat de Barcelona com a centre de la Mediterrània, centre neuràlgic a on es
desenvolupa una aventura comercial entorn a la qual es viu la història d'un casament
pactat entre famílies, mentre els amants no volen renunciar a la llibertat d'estimar. Els
protagonistes fan un viatge per un món violent i religiós, a la recerca de l'amor i la
felicitat. Entremig, hi apareix la Menorca musulmana del segle XIII. La recepta de
l'autor per crear un llibre d'aventures i cridar l'atenció del lector és escriure una novel·la
amb un llenguatge fàcil i una tècnica constructiva tradicional. El producte obtingut és
una novel·la de lectura atractiva per enganxar el lector al voluminós lligall de fulls plens
d'acció i d'amor.

Yolanda Carretero i Ponç Pons dedicant llibres per als lectors

Joan Pons Pons ens comentà Gossos de pluja, obra que va obtenir ex aequo el VI Premi
Pollença de novel·la 2009. El personatge, David Seguí, fuig de Semblancat (Menorca)
per superar el sentiment de culpabilitat a causa de la mort tràgica de la seva germana
petita. S'instal·larà en un pis d'estudiants de Barcelona, a on s'enamora de Paula, i,
juntament amb la resta d'amigues, viuran tot un seguit d'històries que els descobrirà la
vida a Barcelona, sempre amb la idea d'esborrar la seva culpa enfora de l'illa. El
sentiment personal dels protagonistes dóna pas a la descripció de la ciutat comtal de
final dels anys vuitanta. L'autor ens parlà de la història de David com la metàfora de la
gent perduda, d'artistes joves que decideixen partir del seu lloc d'origen per obrir-se
camí i de la vocació per fer allò que un desitja. Afirmà que si un té un somni, l'ha de
perseguir per arribar a aconseguir-lo.
Miquel Àngel Maria parlà de Maria i el món, un conte dirigit als fillets perquè valorin
els productes que consumim en la nostra societat i quin és el seu origen de fabricació.
Maria compra amb la seva mare i descobreix que alguns productes del supermercat han
estat fabricats per empreses que exploten els treballadors als països del sud, els paguen
molt poc i no respecten el medi ambient. Perquè la filla ho entengui, la mare li explica
una història sobre un formiguer que es queda amb el magatzem de queviures buit per a
l'hivern i de com demanen ajut a altres formigues, que es volen aprofitar i fer negoci de
la seva situació difícil. L'alternativa a aquesta realitat és el consum de productes de
comerç just per evitar que ningú sigui explotat a l'hora de fabricar-los.

Pere Gomila llegint els seus poemes a l'acte “Lletres dites”

D'altra banda i com en anteriors edicions, l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana
(AELC) va organitzar un recital poètic. L'acte va ser presentat per Ismael Pelegrí i la
lectura dels poemes va anar a càrrec dels seus associats Rosa Planas, de Mallorca, i Pere
Gomila, Francesc Florit Nin i Miquel Àngel Maria, de Menorca. La seva intervenció es
va convertir en una mostra de la poesia actual feta en català a les Illes Balears.

La jornada va concloure amb un concert musical, sens dubte l'acte més concorregut. El
conjunt, format per Guiem Soldevila (veu, piano, guitarra i llaüt), Lluís Gener
(contrabaix) i Violant Menorca (violí i cors), va brindar un excel·lent espectacle amb la
interpretació de Nura, poema original del poeta Ponç Pons i del qual el músic ha fet una
magnífica edició en un enregistrament sonor de gran qualitat. Van interpretar els temes
“Insulària”, “Godotus”, “Suor de calç”, “Teoria de l'absència”, “L'obscur errant” i “Crit
escrit”.
Els poemes ens parlen de temes d'actualitat com la guerra, l'ecologia, la immigració i la
corrupció o de la vida quotidiana, l’amor, la religió, el cinema, la filosofia i la literatura,
que, a través de les paraules de Ponç Pons, ens porten a la reflexió personal vers el món
en què ens toca viure. El cantautor hi posà veu i música de forma apassionada, donant
un sentit autèntic a les paraules vessades a través de les seves composicions, amb
melodies, cors, ritmes i versos que commouen i arriben a l'ànima de l'espectador.
Tapes literàries
Al llarg del divendres i del dissabte, vuit bars i una pastisseria d'Alaior van brindar tapes
i dolços literaris. Hi van participar els bars Blanc i Blau, Escacs, Ca na Divina, Cafè des
Forn, Géminis, Casino can Mariano, sa Plaça, Can Jaumot i la pastisseria Can Sintes.
Cadascun d'ells va escollir un llibre, a partir del qual brindaven als seus clients una tapa
relacionada amb el menjar a què es referia, acompanyada d'una copa o refresc. Una
manera més d'apropar la literatura a la vida quotidiana dels lectors.

