17.00
Infantil
Contacontes Desexplicats de Vivim del cuentu. Un grup
de vuit rondallaires que creuen en el poder dels contes per
a educar, fer pensar, per a transmetre valors i també, és clar,
per a entretenir.
18.00
Pregó
A càrrec de l’escriptora Maria Barbal. Escriptora i
professora. L’any 2021 va guanyar el Premi d’Honor de les
lletres Catalanes.
19.00
Recital
Cignes tenebrosos, de Pere Suau Palou. Amb la
participació de Pau Debon (veu cantada) i Antoni Bujosa
(piano). El poemari Cignes tenebrosos va ser guardonat amb
el 44è Premi Marià Manent.

16.00
Presentació
Maria Barbal presenta Tàndem. L’acompanya, Pere
Joan Tous. Tàndem és l’obra guanyadora del Premi Josep
Pla 2021, i la darrera novel·la publicada per Maria Barbal.
L’obra tracta sobre la recerca de la felicitat i les segones
oportunitats.
17.00 - 20.00
Triatló de lectures
De Damià Huguet, Miquel Àngel Riera i Josep Palau i
Fabre. Organitza: Associació d’Escriptors en Llengua
Catalana. Amb Sebastià Alzamora, Àngels Cardona i Pere
Joan Martorell, que recitaran fragments de les obres de
Damià Huguet, Miquel Àngel Riera i Josep Palau i Fabre,
amb un recorregut pel pati de la Misericòrdia, la capella i
el ficus.

17.00
Conversa
Lectures a Illa Riera. Vicenç Llorca i Cèlia Nadal
conversen sobre la poesia i la narrativa de Miquel Àngel
Riera amb motiu de les reedicions de Illa Flaubert (Edicions
1984) i Obra poètica completa (AdiA Edicions). Condueix: Pau
Vadell. Organitza: Fundació Mallorca Literària / Any Miquel
Àngel Riera.
18.00
Xerrada
De Jaume Copons sobre Agus i els monstres i Bitmax&co.
Llibres que fan lectors. Xerrada didàctica per a famílies,
professorat i bibliotecaris sobre les seves col·leccions literàries,
que tenen com a objectiu que els infants, a partir de 8 anys,
descobreixin la màgia de la lectura.
19.00
Presentació
Aina Fullana Llull presenta Els dies bons. L’acompanyen
Bernat Nadal, escriptor i Mercè Picornell, professora de
la UIB. Aina Fullana Llull és la guanyadora del Premi València
Alfons el Magnànim de Narrativa 2021.

11.00
Infantil
Contacontes Ple de contes, amb Crisonrisa.
Espectacle dirigit a infants de 2 a 6 anys presentat per
Crisonrisa, amant dels llibres i els contes.
12.00
Presentació
Sandra Freijomil presenta Les mares no abandonen,
obra guanyadora del Premi Pollença de Literatura 2020.
L'acompanya Sebastià Alzamora.
13.00
Presentació
Maria Victòria Secall i Patricia Álvarez presenten
Frontissa. Les acompanya Pere Gomila, president de
l'AELC a Balears. Maria Victòria Secall i Patricia Álvarez,
integrants del col·lectiu poètic feminista La Trenza, ens
presenten un tast del seu darrer poemari Frontissa.
16.00
Presentació
Pau Tomàs Ramis presenta Els mallorquins a l’olimpíada
que no fou, sobre els mallorquins que varen anar a l’Olimpíada
Popular de Barcelona de 1936. Premi Mallorca d'Assaig 2020.

17.00
Infantil
Agus i els monstres i Bitmax&co, amb Jaume Copons
i Liliana Fortuny. Activitat didàctica per als nins per tal
d’animar-los a la lectura, on tendran l’oportunitat d’endinsarse en el món dels monstres i de Bitmax.
18.00
Presentació
Miquel Àngel Vidal presenta el llibre biogràfic
Antoni Vidal Ferrando. La mà de l’escriptor. L’escriptor
binissalemer, Miquel Àngel Vidal, presenta el seu darrer
treball: la biografia dialogada de l’escriptor Antoni Vidal
Ferrando.
19.00
Xerrada
De Gerard Adrover. La literatura russa en català: ahir i
avui de la traducció. Gerard Adrover, llicenciat en Filosofia
russa per la Universitat de Kiev, es dedica a l’ensenyament de
la llengua russa i a traduir.

10.00
Presentació
La poeta i traductora Nora Albert presenta la seva
traducció al català de Residències hivernals, obra de
l’escriptora italiana Antonella Anedda.
A continuació, Ramon Mayol, d'Edicions Aïllades, i Carme
Morell, membre del jurat del certamen fARSA, presenten el
primer volum de les obres guanyadores del certamen
fARSA de micro teatre.
11.00
Infantil
Contacontes amb la Fada despistada, un ésser màgic que
es dedica a repartir somnis fantàstics mitjançant cançons,
contes, balls i, fins i tot, badalls.
12.00
Presentació
Baules: conversa per fer camí. Presentació del recull
Baules. Vint-i una escriptores i la seva literatura (Edicions
Comanegra), d'Anna Murià a Irene Solà. Amb la participació
de Marta Nadal (autora del llibre) i Bel Granya (poeta
entrevistada). Condueixen: Joana Abrines i Carme Castells.
Organitza: Fundació Mallorca Literària.

13.00
Conversa
Vermut poètic amb Veus Baixes. Miquel Àngel Llauger,
Joan Manuel Pérez i Pinya, Jeroni Salom i Gabriel de la S.T.
Sampol conformen el comitè de redacció d’aquesta revista
literària digital que va néixer l’any 2012.
16.00
Presentació
Elisabet Fàbregas presenta L’euga negra i el pou de
n’Aubarqueta, contes infantils amb arrels a Eivissa, on parla
de la natura, la flora i la fauna eivissenca des d’un punt de vista
rítmic i musical.
17.00
Conversa
Lluís Llort conversa sobre la novel·la negra en català. En
especial dels llibres Temps mort i Pes mort. Lluís Llort ha
rebut el Premi Paco Camarasa de novel·la negra 2020.

18.00
Presentació
Maria Margalida Perelló presenta l’edició facsímil
Informacions judicials sobre els addictes a la Germania,
de Josep M. Quadrado, amb estudi previ de Margalida Bernat
i Jaume Serra.
19.00
Presentació
Joan Ribas presenta Monstres desagraïts. L'acompanya
Tona Pou. Joan Ribas, discjòquei eivissenc, resident del
grup Pacha, s’ha embarcat a un nou projecte: la publicació
de Monstres desagraïts, a mans de l’editorial Finis Africae; un
recull de la història del rock.
20.00 - 22.00
Sessió de DJ
Amb Joan Ribas. Per a després de la presentació del
llibre, Ribas ha preparat una sessió oberta per a tothom.
El DJ eivissenc, a més de ser DJ resident a Pacha, ha
treballat a llocs com Space, Café del Mar, Privilege o Las
Dalias. Ha participat a esdeveniments dels MTV Awards.
L'any 2009 va ser guardonat amb un DJ Mag per la seva
llarga trajectòria com a discjòquei.

11.00
Infantil
Contacontes amb Viatge al món de n’Aina. Aina Zuazaga
dirigirà el contacontes per a infants a partir de 3 anys,
acompanyada del seu fidel company Bigotets.
12.00
Presentació
Hugo Capellà Miternique presenta L’illa introspectiva.
L’acompanya Eusèbia Rayó Ferrer. Hugo Capellà ens
presenta Mallorca com una illa que es defineix des de la
introspecció. Organitza: Edicions UIB.
13.00
Recital
En commemoració del 25è aniversari de la mort de Damià
Huguet i de Miquel Àngel Riera. El recital anirà a càrrec de
Joan Manel Vadell, Alexandra Palomo i Pedro Mas.
16.00
Infantil
Música en família amb Arantxa Riera i Maia Planas. Una
activitat musical per als més petits de la casa, a partir del conte
El peix peixet.

17.00
Presentació
Jordi Sierra i Fabra presenta La Conjura d’Herat,
acompanyat per Dora Muñoz. Sierra i Fabra és un dels
grans autors de literatura infantil i juvenil, però també ha
escrit història, narrativa, assaig i poemes. És un estudiós de
la música pop i rock des dels anys 60.
Ha estat guardonat amb la medalla d'or al Mèrit de les Belles
Arts i amb la Creu de Sant Jordi. La conjura d'Herat és el seu
darrer llibre.
18.00
Concert de cloenda
Amb Vaivé Quartet. Aina Tramullas i Silvia Rechac
ofereixen un repertori d'estil pop adaptat a una sonoritat
molt acústica, interpretant temes de diferents estils en
català, com havaneres, rumbes i cançons tradicionals. A la
Setmana arriben com a Vaivé Quartet acompanyades de
Josep Servera, a la bateria i Masé Jara, al contrabaix.

