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AMB LA COL·LABORACIÓ DE Abacus / Buc de Llibres / CNL del Maresme

/ Dòria llibres / Grup organitzador de les Trobades de Ciència-ficció a Mataró / Llibreria Maresme
/ Llibreria Márquez / Llibreria el Tramvia de Mataró / Òmnium Mataró-Maresme
/ Pla Educatiu d’Entorn / Planeta Lletra / Societat Catalana de Ciència-ficció i Fantasia

Manuel de Pedrolo (1918-1990)
Manuel de Pedrolo i Molina va néixer a l’Aranyó (Segarra) l’any
1918 i va morir a Barcelona el
1990. És un dels escriptors més
prolífics i fecunds de la història
de la literatura catalana. Autor
de més de 120 obres, va conrear
tots els gèneres: teatre, poesia,
narrativa breu, novel·la, diaris,
articles de premsa, etc. La seva
obra va ser innovadora, valenta i
transgressora.
La seva intenció era normalitzar
la literatura en llengua catalana
en tots els sentits per acostar-la
a tot tipus de lectors. Per això
va experimentar amb totes les possibilitats i va donar molta importància a la seva tasca com a
traductor.

B 19284-2018

Va rebre una vintena de premis literaris, entre ells el Víctor Català (1956), el Sant Jordi (1962)
o el Prudenci Bertrana (1968). El
1979 va ser guardonat amb el Premi
d’Honor de les Lletres Catalanes.

2018 Any Manuel de Pedrolo
Enguany se celebra el 100 aniversari del naixement
de l’escriptor Manuel de Pedrolo. Amb l’objectiu
d’honorar-ne la memòria i difondre’n l’obra, el
Govern de la Generalitat de Catalunya acorda que
aquest 2018 sigui l’Any Manuel de Pedrolo.
La ciutat de Mataró s’uneix a aquesta celebració
amb l’organització d’una sèrie d’actes destinats
a commemorar la seva figura, especialment donar
a conèixer i elogiar la seva tasca d’escriptor
de ciència-ficció i, al mateix temps, difondre el

Premi de Narrativa de Ciència-ficció
Manuel de Pedrolo, Ciutat de Mataró
que té lloc a la ciutat des de l’any 1997.

Al llarg de l’any 2018 a Mataró es podrà gaudir
d’un programa d’actes ampli i variat que inclou
lectures dramatitzades, espectacles, tallers familiars i vermuts literaris, entre altres activitats destinades a tots els públics. Així mateix,
s’ofereix una programació estable, més enllà de la
celebració d’aquesta efemèride, per tal d’arrelar
el gènere de ciència-ficció dins del panorama cultural i literari de la ciutat de Mataró.
L’Ajuntament de Mataró, amb la col·laboració de les diverses entitats i institucions culturals de la ciutat,
promou l’organització d’aquest programa d’actes.

Premi de Narrativa de Ciencia-ficcio
Manuel de Pedrolo, Ciutat de Mataro
Orígens

Els orígens del Premi de Narrativa de Ciència-ficció Manuel de Pedrolo, Ciutat de Mataró els hem d’anar a buscar cap a mitjans de la dècada dels 90, quan
es va organitzar l’exposició sobre les 100 novel·les més conegudes d’aquest gènere. Com a resultat de la bona acollida de l’exposició, l’any 1997 va tenir lloc a
Mataró l’HispaCon (Congreso Nacional de Fantasía y Ciencia Ficción) i com a convidats d’honor hi van assistir Orson Scott Card, Carlos Giménez i Alfonso Font.
Aquesta celebració va portar a la ciutat una àmplia varietat d’activitats relacionades amb el gènere de ciència-ficció i fantasia. Tot això va despertar un gran
interès en el públic, que va veure la llengua catalana com un vehicle idoni per plasmar històries d’aquest gènere literari, que fins aleshores havia estat territori
gairebé exclusiu de les llengües anglosaxones, amb més tradició en aquest tipus de literatura. Fruit d’aquest interès, va sorgir la idea de fer el concurs literari,
i el nom de Manuel de Pedrolo es va escollir en honor a l’autor català, que havia conreat el gènere en diverses novel·les.
La participació i l’interès que va suscitar la primera convocatòria d’aquest premi va fer que se n’estudiés la continuïtat. Inicialment el premi va ser pensat per
als més joves. Amb el temps es va consolidar la categoria de novel·la curta.

Actualitat

El premi de narrativa es convoca cada dos anys, per donar prou temps als possibles participants per escriure les seves obres. Enguany s’ha convocat la 17a
edició del premi, que dota l’obra guanyadora amb 3.000 euros i la publicació d’una tirada inicial de 1.500 exemplars. Les obres guanyadores del premi formaran
part de la col·lecció de Ciència-ficció de Pagès Editors.
Poden participar-hi majors de 16 anys que no hagin resultat guanyadors de les darreres 4 edicions. La temàtica és lliure, sempre lligada a la ciència-ficció, i el
relat ha de tenir una extensió d’entre 150 i 200 pàgines. El jurat està format per membres de la Societat Catalana de Ciència-ficció i Fantasia, un representant
de l’editorial Pagès Editors i membres del grup organitzador de les Trobades de Ciència-ficció de Mataró. El veredicte del guanyador de la convocatòria que ara
mateix és vigent es donarà a conèixer el 26 de setembre.
Les bases de l’actual convocatòria del premi es poden consultar a www.culturamataro.cat
Aquest premi està organitzat per la Direcció de Cultura de l’Ajuntament de Mataró, la Societat Catalana de Ciència-ficció i Fantasia i la Xarxa de Biblioteques de Mataró
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PROGRAMA D’ACTES
CAPVESPRES ALS JARDINETS

L’HORA DEL CONTE ESPECIAL

Els targonites
i altres contes

Dimecres 31 d’octubre / A les 6 de la tarda
Biblioteca Antoni Comas

El bon ciutadà

Dijous 12 de juliol / A 2/4 de 9 del vespre
Biblioteca Pompeu Fabra

Mitjançant tres narracions breus escenificades: “La vida oficial”, “Transgressió
ritual” i “El bon ciutadà”, TeclaSmit vol retre homenatge a Manuel de Pedrolo,
un dels escriptors més destacats, més prolífics i més llegits de la literatura
catalana del segle XX. A càrrec de TeclaSmit Teatre Popular

Diuen que hi ha vida més enllà del que veiem en el cel. Els contes ho
expliquen molt bé. Sabrem què va passar el dia que els targonites van
venir a la terra. Veurem com van aprendre a conviure dues famílies
d’extraterrestres en un petit planeta. En aquesta sessió de contes farem
volar la imaginació a través de contes plens d’éssers estranys, llunes i
estels. A càrrec d’Assumpta Mercader

Tallers a la biblio
Divendres 9 de novembre / A les 6 de la tarda

ESPAI CREATIU

Any Manuel de Pedrolo 2018
Del 16 d’agost al 8 de setembre / Tot el dia
Biblioteca Pompeu Fabra i Biblioteca Antoni Comas

Vine a descobrir l’univers Pedrolo i endinsa’t en la ciència-ficció en un espai
creatiu pensat per fer volar la imaginació. Activitat de lleure per als nens i
nenes que venen a la biblioteca.

CONCERT

Cesc Freixas, un homenatge
a Manuel de Pedrolo
Diumenge 16 de setembre / A les 8 del vespre
Plaça del Fossar Xic

Coincidint amb la commemoració del centenari del naixement de l’escriptor
Manuel de Pedrolo, Cesc Freixas li fa un homenatge en un format únic i inèdit,
on es vinculen les seves cançons amb la literatura i l’ideari polític de Pedrolo.
Intèrprets: Cesk Freixas (veu i guitarra) i Víctor Nin (guitarra).
Entrada 8 euros anticipada i 10 euros a taquilla.

Biblioteca Antoni Comas

Farem servir materials reciclats per construir coets voladors, robots,
alienígenes i tot allò que se’ns acudeixi relacionat amb la ciència-ficció.
A càrrec de Gemma Artigas. Activitat familiar per a infants de 7 a 10 anys.
Amb inscripció prèvia a la biblioteca

TROBADA DELS CLUBS DE LECTURA DE LES
BIBLIOTEQUES MUNICIPALS DEL MARESME

El club del llibre
Dijous 29 de novembre / A les 7 de la tarda
Teatre Monumental

> RECITAL
SI EL LLIBRE CREMA, NO L’APAGUIS
MANUEL DE PEDROLO DIXIT

Una lectura de fragments que ens guia en un recorregut amable i proper
per la seva prolífica obra i que ens permetrà descobrir el dramaturg, el
narrador i el poeta. I, alhora, la persona compromesa, creativa i intensa.
A càrrec d’Àngels Bassas, veu i Ana Comellas, violoncel

> XERRADA

En acabar, xerrada amb intervenció del públic al voltant de la vida i l’obra
de Manuel de Pedrolo de la mà d’Adelais de Pedrolo (filla de l’autor),
Antoni Munné-Jordà (escriptor, corrector lingüístic i redactor de la revista
Serra d’Or) i Anna Maria Villalonga (escriptora, professora de filologia de la
Universitat de Barcelona i comissària de l’Any Pedrolo).

A càrrec d’Òmnium Mataró-Maresme

EMPEDRAT DE CONTES

Meteorit de fum

Dimarts 18 de setembre / A les 6 de la tarda
Biblioteca Pompeu Fabra

Un bòlid creua el cel. El principi del final. Laberints i constel·lacions, contes i
foscor. A càrrec de Mon Mas

XVII Premi de narrativa
de ciència-ficció Manuel de
Pedrolo, Ciutat de Mataró
Dimecres 26 de setembre / A les 7 de la tarda
Biblioteca Pompeu Fabra

Entrada lliure amb invitació. Recollida d’entrades del 12 al 23 de novembre
a Direcció de Cultura, Biblioteca Pompeu Fabra i Biblioteca Antoni Comas.

EXPOSICIÓ

Pedrolo, més enllà
dels límits
Del 10 al 29 de desembre
Biblioteca Antoni Comas

L’exposició presenta l’ampli univers pedrolià, tant en la seva dimensió
biogràfica com literària.

> TAULA RODONA

A càrrec de la Generalitat de Catalunya

Hi intervenen: Carme Torras, Jordi Font-Agustí, Jordi Gimeno,
Joaquim Casal i Montserrat Galícia, guanyadors de les últimes edicions
del premi en format novel·la. Modera: Antoni Munné-Jordà (escriptor
i editor especialista en ciència-ficció).

Divendres 21 de desembre / A les 6 de la tarda

El Premi de Narrativa de Ciència-ficció Manuel de Pedrolo, Ciutat de Mataró
i la seva empenta per a la carrera literària dels guanyadors.

> ACTE DE LLIURAMENT DE PREMIS

En acabar, proclamació i lliurament del premi al guanyador del XVII Premi
de Narrativa de Ciència-ficció Manuel de Pedrolo, Ciutat de Mataró, 2018.

EXPOSICIÓ

Pedrolo, més enllà
dels límits
De l’1 al 31 d’octubre

L’exposició presenta l’ampli univers pedrolià, tant en la seva dimensió
biogràfica com literària.

Sessions especials dels Clubs de lectura infantils i juvenils
de la biblioteca Pompeu Fabra on es treballarà la ciència
ficció i la fantasia i Manuel de Pedrolo.
Cal inscripció prèvia. A càrrec d’Eva Delgado i Mercè García
Divendres 9 de novembre, a les 6 de la tarda (9-12 anys)

> CLUB GOMET BLAU

Dijous 15, 22 i 29 de novembre i dijous 13 de desembre,
a les 6 de la tarda (8-10 anys)

CI-FI Club

Dimarts 16 d’octubre, 20 de novembre i 18 de desembre / A les 7 de la tarda
Biblioteca Pompeu Fabra

Trobada cada tercer dimarts de mes a les 7 de la tarda, per debatre i
intercanviar sensacions i punts de vista sobre llibres de ciència-ficció i
fantasia. Activitat conduïda per Miquel Barceló (autor, traductor, editor i
especialista en ciència-ficció). Places limitades.

Taller d’escriptura creativa
Dimarts 16, 23 i 30 d’octubre i 6, 13 i 20 de novembre / A les 7 de la tarda
Biblioteca Antoni Comas

Taller d’escriptura creativa de ciència-ficció i fantasia, a càrrec de Jordi
Lopesino. Places limitades. Amb inscripció prèvia a la biblioteca, del 17 de
setembre al 10 d’octubre.

De dilluns a divendres
de 9 a 14 h i de dimecres
a divendres de 18 a 20 h

Altres activitats

> CLUB GOMET VERMELL

TERTÚLIA LITERÀRIA

C. de Sant Josep, 9. Mataró
Tel. 93 758 23 61
cultura@ajmataro.cat

Les peripècies dels astres. Taller d’escriptura i il·lustració en família.
Crearem una història de ciència-ficció que té lloc a l’espai.
A càrrec de Sara Sareta. Activitat familiar per a infants de 7 a 10 anys.
Amb inscripció prèvia a la biblioteca

Dimecres 14 i 21 de novembre, a les 6 de la tarda (6-7 anys)

A càrrec de la Generalitat de Catalunya

DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ

Biblioteca Pompeu Fabra

> CLUB DELS SUPERAGENTS LECTORS

Biblioteca Pompeu Fabra

DIRECCIÓ DE CULTURA

Tallers a la biblio

> CLUB DELS SETCIÈNCIES

Divendres 16 de novembre, a les 6 de la tarda (8-12 anys)

Espai Manuel de Pedrolo
> Durant tot l’any 2018 a les Biblioteques de Mataró

es podrà trobar un espai dedicat a Manuel de Pedrolo i la seva obra
i del 24 de setembre al 6 d’octubre, en un espai rellevant de
la biblioteca Pompeu Fabra, hi haurà un aparador destinat
a commemorar aquesta celebració.

> Del 15 d’octubre al 10 de novembre les llibreries de la ciutat
Abacus, Buc de Llibres, Dòria llibres, Maresme, Márquez i Tramvia
dedicaran un espai destacable de la seva botiga
a l’obra de Manuel de Pedrolo.

BIBLIOTECA POMPEU FABRA
Pl. d’Occitània, s/n. Mataró
Tel. 93 741 29 20
b.mataro.pf@diba.cat

BIBLIOTECA ANTONI COMAS
C. d’Enric Prat de la Riba, 110. Mataró
Tel. 93 702 28 13
b.mataro.ac@diba.cat

De dilluns a divendres de
9.30 a 14 h i de 15.30 a 20.30 h
Dissabtes de 10.30 a 14 h
i de 15.30 a 19.30 h

Dilluns, dimarts i dijous
de 15.30 a 20.30 h
Dimecres i divendres de 9.30 a 20.30 h
Dissabtes de 10 a 14 h

L’Ajuntament de Mataró
es reserva el dret d’introduir
modificacions, si s’escau,
al programa d’actes.

