
Literatura 
en trànsit

Barcelona, cruïlla de veus universals
El periodista Xavier Ayén ha rastrejat, a Aquellos 
años del boom, com el moviment més important 
de la literatura en castellà durant el segle XX es 
va obrir al món des de Barcelona entre els anys 
1967 i 1976. El fenomen polifònic es va articular a 
la ciutat catalana a la llum d’editors, agents 
literaris i bars on la dictadura franquista es feia 
cada vegada més fràgil. Presenta: Llucia Ramis 
Dimecres 3 d’octubre, 18.30 hores
Biblioteca El Carmel - Juan Marsé. 

El Carmel, capital de la literatura 
L’escriptor Jordi Corominas, autor de llibres com 
Barcelona 1912 o José García, descobreix els 
racons més literaris del barri en una original ruta 
guiada. Cal inscripció prèvia (gratuïta). Escriure a: 
b.barcelona.jma@diba.cat 
Dimecres 3 d’octubre, 20 hores
Comença a la plaça Pastrana. Metro Carmel (L5)

Crims, ciència i literatura
Una conversa amb l’escriptor Marc Pastor, que 
forma part de la secció científica dels Mossos 
d’Esquadra i és autor, entre altres títols, de La 
mala dona o L’any de la plaga. Presenta: Ilya 
Pérdigo, editor d’Alrevés
Dijous 4 d’octubre, 18.30 hores
Biblioteca Montbau - Albert Pérez Baró. 

S’ha escrit un crim. Una experiència d’es-
criptura col·lectiva 

Un grapat d’escriptors, una banda de jazz, tres 
poetesses maleïdes i una gran pantalla de cinema 
són els ingredients d’una jam literària en directe, 
en què s’improvisaran històries de gènere negre. 
El públic decideix la trama de la història i  està 
convidat a participar en l’escriptura en viu. 
Dinamitza Marcos Xalabarder, amb Sebastià 
Bennassar, Lluís Bosch, Las Hermanas del 
Desorden i Miguel Villar Jazz Trio.
Dijous 4 d’octubre, 20 hores
A la plaça Montbau

Quan Barcelona era una X
En aquesta taula rodona, el dramaturg Sergi 
Belbel i el director Toni Casares ens descobre-
ixen com i per què el teatre català, als anys 
noranta, va passar de parlar de llocs inconcrets a 
citar carrers de la ciutat, i va construir, així, una 
cartografia local i universal a la vegada.
Divendres 5 d’octubre, 18.30 hores
Biblioteca Horta - Can Mariner

Teatre sobre rodes
La companyia La Reial, creada per Laia Alsina i 
Riera i Jordi Centelles, proporciona al públic una 
experiència teatral íntima i personal. Un microbús 
fa la volta al barri mentre les persones que hi 
viatgen, convertides en públic, assisteixen a una 
escena de deu minuts escrita per Màrius Serra i 
interpretada per l'actriu Vanessa Segura. Cal 
inscripció prèvia. Aforament limitat. Per reservar 
plaça, cal escriure a: b.barcelona.cm@diba.cat
Divendres 5 d’octubre, 20 hores
A la plaça Eivissa. Metro Horta (L5)

Passar revista. Dues veus, múltiples 
formats

Luna Miguel, editora a PlayGround Magazine, i 
Laia López Manrique, coeditora de la revista 
Kokoro,  conversen sobre com la seva mirada 
poètica es desenvolupa tant als seus llibres com 
als seus projectes editorials.
Dissabte 6 d’octubre, 18.30 hores
Biblioteca Guinardó - Mercè Rodoreda

Irene la Sen, arquitectura de l’slam
La fundadora de Poetry Slam España interpreta 
alguns dels seus poemes més coneguts, recollits 
als discos Los Métodos i Cal, sobre clàssics de 
la música electrònica.
Dissabte 6 d’octubre, 20 hores
Seu del Districte d’Horta-Guinardó

Filles d’Eva. Espectacle de dansa vertical
Una peça de dansa aèria vertebrada sobre la 
poesia i el feminisme. De Montserrat Abelló a 
Gata Cattana, passant per Maria Mercè Marçal. 
Tres dones, diferents generacions, mateixes 
(rei)vindicacions. Tres cossos en suspensió, a 
ritme de rap, al claustre morisc de la Seu del 
Districte. 
Dissabte 6 d’octubre, 21.30 hores
Seu del Districte d’Horta-Guinardó

Totes les activitats programades són de lliure accés 
i gratuïtes. Algunes amb inscripció prèvia.
Aforament limitat a la capacitat de les sales d’actes.

Comissariat: Albert Lladó
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El districte acull un festival en què les diverses especialitats de les biblioteques 
El Carmel - Juan Marsé, Guinardó - Mercè Rodoreda, Horta - Can Mariner i 
Montbau - Albert Pérez Baró, dialoguen a través d’espectacles, concerts, 
taules rodones i un concurs literari dirigit a les persones més joves.


