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Els dies 3 i 4 del novembre passat es va celebrar la VIII Fira del Llibre en Català a la
plaça d'Espanya de Ferreries. Organitzada pel Consell Insular de Menorca, va rebre la
col·laboració de l'Ajuntament de Ferreries, l'Associació d'Escriptors en Llengua
Catalana, el Govern de les Illes Balears, diversos bars i pastisseries i els llibreters de
l'illa. En conjunt, hi van participar set llibreries, que van aportar una gran diversitat de
llibres en català: Llibreria Fundació, Llibreria Catalana, Llibreria Jocs, Sa Llibreria,
Llibreria Pau, Juguettos ca Na Joana i La Torre de Papel.
La fira té per objectiu donar a conèixer els llibres editats en català, especialment els
llibres editats a Menorca, i, alhora, brindar tot un seguit d'activitats culturals
relacionades amb el món del llibre. La fira enguany va destacar la celebració del 150è
aniversari del naixement de mossèn Antoni Maria Alcover i Sureda (1862-1932) i el
cinquantè aniversari de la publicació del darrer volum del Diccionari català-valenciàbalear.

La plaça d'Espanya de Ferreries va ser el lloc ideal per celebrar una nova edició de la Fira del
Llibre en Català

Activitats del dissabte
El dissabte dia 3 al matí es va obrir la fira amb la presència de Mercè Arànega,
destacada il·lustradora infantil, que ens va delectar explicant com neixen els contes.
Rodejada de tot un estol de fillets i filletes, ben atents, na Mercè va explicar com
s'imagina i planifica la història d'un conte. Llapis en mà, mentre ho explicava dibuixava
la història que en aquell mateix moment va crear.

Mercè Arànega féu activar la imaginació dels més petits

Només així es pot entendre que, acabada la seva intervenció, havia dibuixat quatre
imatges per a quatre històries distintes. Els fillets van descobrir com els animals dels
contes parlen, estimen o juguen. En acabar la seva intervenció es van sortejar les
il·lustracions entre els infants assistents a l'acte.
A continuació, Susanna Febrer Cardona va ser l'encarregada de presentar la publicació
del Premi Francesc de Borja Moll de Contes i Rondalles 2012. Febrer, guanyadora d'una
edició anterior, va destacar la importància de l'escriptura i la creativitat, que arriba al
públic en publicacions col·lectives com la presentada aquell dia.

Susanna Febrer animà els més joves a escriure i inventar històries

Finalment, enguany es va incloure un nou espai a la fira, “L'hora de l'autor”. Es van
convidar tots els autors de les obres noves publicades a Menorca amb l'objectiu que
autors i lectors es trobassin, en un moment distès, per parlar d'una manera més propera
sobre les seves obres i els comentaris que haguessin suggerit als lectors.

Els autors van estrènyer lligams amb els seus lectors

Al capvespre vam tenir el gust de compartir l'espai de la fira amb Màrius Serra en una
activitat interessant, “Espipollant paraules”. Màrius Serra, escriptor, periodista, autor de
mots encreuats i traductor de l'anglès, dirigeix l'espai “Paraules en ruta” dins el
programa Divendres de TV3 i, per tant, era la persona ideal per conduir l'activitat.

Màrius Serra va demostrar el seu coneixement sobre Menorca i la seva llengua

Cal recordar que, al llarg del mes d'octubre, la Xarxa de Biblioteques de Menorca,
coordinada pel Consell Insular, havia dedicat el Dia de la Biblioteca a la memòria i obra
de mossèn Antoni Maria Alcover i una de les activitats més destacades havia estat
“Espipollant paraules”.

Els menorquins van donar a conèixer les paraules més seves

D'aquesta manera, s'havia fet una feina prèvia a la fira, ja que a les diferents
biblioteques de l'illa s'havien dut a terme trobades de ciutadans en les quals cada grup de
cada poble aportava les paraules considerades més pròpies i locals. La proposta de cada
persona era consultada després al Diccionari català-valencià-balear per comprovar-ne
l’ortografia, el significat, l’àmbit d’ús o altres informacions complementàries.

Màrius Serra fou acompanyat en l'acte per lectors de les biblioteques d'Alaior, Sant
Lluís i es Migjorn Gran, que van comentar les paraules que havien sorgit en les trobades
prèvies als seus respectius pobles. Cada paraula era escrita en una pissarra i se’n
comentava el significat. Va ser una activitat interactiva, ja que el públic indicava si
coneixia la paraula o no i si encara era viva en el parlar quotidià dels menorquins.

Una gernació va demostrar interès per la cultura de Menorca

Més tard, Joan Pons va dirigir la presentació de les novel·les Ningú no pot enganyar els
morts, de Josep M. Quintana, Premi Ciutat de Palma 2011, i Pura sang, d'Ada Castells,
Premi Sant Joan 2012. Pons va establir un diàleg àgil amb els convidats, als que se'ls va
demanar el perquè de la seva obra i alguns secrets a l'hora d'entendre les seves novel·les;
finalment, el públic va comentar tot allò que li va interessar sobre les obres presentades.

Joan Pons, Josep Maria Quintana i Ada Castells, un luxe de creadors a Ferreries

La jornada va concloure amb “Lletres dites”, lectura de poemes a càrrec de membres de
l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC). Enguany hi van participar la
mallorquina Magdalena Gelabert i els menorquins Anna-Maria Ticoulat, Pere Gomila i
Miquel Àngel Maria.

La poesia va envair la fira del llibre en català

Activitats del diumenge
El diumenge 4 al matí la fira va obrir amb el contacontes de Sa Xaranga. Els infants es
van endinsar en les històries de “A l'abordatge: contes de pirates”. Durant més d'una
hora els pirates, la mar, els vaixells i els tresors van envair la plaça de Ferreries.

Tots els infants es van convertir en pirates per uns moments

Després va arribar l'hora dels joves. Es va celebrar “Lletres i mots”, la gran final del
concurs de lletrejar amb els finalistes de 3r d'ESO de les escoles i instituts de Menorca.
L'acte, dirigit per l'actriu Malu, divertida i desimbolta, va ajudar als joves concursants
oblidar-se de la tensió que produeix lletrejar les paraules més menorquines que trobam
al diccionari Alcover-Moll. El concurs va ser molt atractiu i la final molt emocionant,
fins al punt que el concurs va tenir dos guanyadors empatats, Cristóbal Vinent, de l'IES
Cap de Llevant, i Miquel Arguimbau, de l'IES Josep Maria Quadrado.

Els joves estudiants van demostrar que coneixen les paraules més menorquines

A continuació, es va presentar el nou tom de l'Enciclopèdia de Menorca, Història de la
música I, editat per l’Obra Cultural de Menorca. L'acte va ser obert pel batle de
Ferreries, Manuel Monerris, i la presentació del tom va anar a càrrec de Josep Miquel
Vidal, que va destacar la importància de l'Enciclopèdia de Menorca, el treball de síntesi
de la música i els músics de l'illa realitzat per l'autor de l'obra, Gabriel Julià Seguí.

Manuel Monerris i Josep Miquel Vidal Hernández

El matí va finalitzar amb el sorteig d'un seguit de lots de llibres entre tots els clients que
durant aquells dos dies havien comprat a les llibreries presents a la fira. Es van sortejar
set lots de llibres i contes, donatiu fet per diferents editorials llibreteres i llibreries
presents a la fira. Un bon colofó cultural per a una fira que any rere any es consolida.

Una mà innocent va donar la sort a set lectors agraciats amb un lot de llibres

Tapes literàries
Al llarg del cap de setmana, quatre bars, dos restaurants i cinc pastisseries de Ferreries
van brindar tapes i dolços literaris. Hi van participar els bars Cafè Balear, bar restaurant
Loar, Can Vicent i bar Ferre; els restaurants Rias Baixas i Liorna, i les pastisseries Lluís
Febrer, Can Pedro, Can Marc, Los Claveles i Toni Marc.
Cadascun d’aquests establiments disposava de banderetes en les quals es reproduïa la
coberta dels llibres menorquins editats al llarg de 2012 per acompanyar les tapes o els
dolços, una manera més d'apropar la literatura a la vida quotidiana dels lectors.
Llista de les paraules comentades a l'espai “Espipollant Paraules” amb Màrius
Serra (paraules recollides per Gemma Comellas i Novell, bibliotecària d'Alaior)
•
•
•
•
•
•
•
•

ALMUD: Mesura de gra
ANAR A NATZEBÀ (es Migjorn) / ANAR A PROP DES TERRADET (Alaior)
/ ANAR A VEURE EN TROMPETA (Ciutadella): 'Morir-se'
ATXEM / ATXIM / OÍS: 'Esternut'
BALLADOR DE S'ANCA: 'Còndil del fèmur'
BECOLLADA / CLATELLADA: 'Cop pegat amb la mà plana al clatell'
TINTINA: 'Cop violent'
BLEDA / MORMA: 'Cop donat amb la mà, especialment a la cara'
BOLLA: 'Cos esfèric'

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BORDELL: 'Desorde i confusió de moltes persones que no s'avenen, o conjunt
de moltes coses desordenades i difícils d'aclarir'
CADAF: 'Recipient fondo, de terra, de vidre o de metall, amb brec i una ansa,
que serveix per tenir i abocar aigua o altre líquid'
CADUF / CADÚFOL / CATÚFOL: 'Cada un dels recipients de terra, de metall
o de fusta, amples de boca i amb un foradet en el sòl, que van lligats a la corda o
cadena de la sínia i serveixen per treure l'aigua i abocar-la per regar'
CLINCA: Cop que es dóna fent llenegar sobre el popís del dit gros l'ungla d'un
altre dit
FERIDURA / GOTA / GOTA-A-RAIG: 'Apoplexia'
FER JUTIPIRIS: 'Gest estrany fet amb la cara o amb les mans o contorsionant el
cos, per fer riure o per riure's d'algú'
FER ONTES / FER ENZES (Maó): 'Fer dentetes'
HONEST/A: 'De color obscur'
JOQUES / CÒSSIGUES: 'Pessigolles'
MAL GROC: 'Hepatitis'
MAURO: 'Tupada; acció de pegar cops violents i repetits'
MÈRVILS/MÈRVELS: 'Bales'
MOIXONIES/AMOROSIES: 'Carícies'
ORÍ DOLÇ: 'Diabetis'
PENDANGO / VESSUT: 'Home o animal malfeiner'
TALENT / RUSCA: 'Gana, fam'
XALAR: 'Sentir gran plaer; divertir-se alegrement'

Malnoms dels habitants dels diversos pobles:
•
•
•
•
•
•

CABILDOS (Ciutadella)
CASTELLUFOS (es Castell)
DOLSES (Maó)
GUIXONS (Alaior)
PANXES ROGES / CULS VERMELLS (Ferreries)
VERROS (es Mercadal)

Ús de l'article literari en el català de Menorca
•

EL COR, L'AVI, etc.

