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DISSABTE, 7 DE MARÇ
Mercat solidari del llibre de 2a mà, a càrrec de la Xarxa de convivència,
i Parada de llibres de l’editorial Cal·lígraf i el col·lectiu Plomes d’aigua
A les 11 h, al Jardí del Mas de les Figueres
A partir de les 11 h, i ﬁns a les 18 h, es portarà a terme un mercat solidari amb llibres de 2a mà a càrrec de l’associació Xarxa de Convivència i també es podran
comprar llibres de l’editorial Cal·lígraf i del col·lectiu Plomes d’aigua.

Taller de collage: “Lletra, paper, tisores”,
a càrrec de Juan Cardosa
A les 11 h, al Jardí del Mas de les Figueres
L’artista Juan Cardosa us proposa una sessió
de collage on compartirà les seves tècniques
i secrets. Es realitzaran exercicis amb fotograﬁes, documents, text, pintura, llapis, etc.,
amb la ﬁnalitat de crear una sèrie de poemes
visuals. Us podreu emportar el resultat a casa.
Acció creativa Dona la teva paraula
A les 11 h, al Jardí del Mas de les Figueres
L’associació DiCrea de Roses ens proposa una
acció creativa a partir de les paraules aportades pel públic assitent al festival.
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DISSABTE, 7 DE MARÇ

DISSABTE, 7 DE MARÇ

Hora del conte de la Biblioteca
Contes per a la revolta, de Gianni Rodari, a càrrec de l'Assumpta Mercader
A les 11.30 h, al Jardí del Mas de les Figueres
Selecció de narracions breus que siguin representatives de l’art literari de Gianni
Rodari, amb el benentès que el bon ús de l’humor i la fantasia desbordant hi siguin
presents. El contingut serà adaptat segons l’edat del públic. Narració teatralitzada.
Després de la sessió de narració oral, els assistents podran participar en un taller
d’invenció d’històries a partir d’algunes propostes del llibre Gramàtica de la fantasia.

Recital poètic Plomes d’aigua
A les 17 h, al Jardí del Mas de les Figueres
Recital de poesia de diferents autors locals
vinculats al col·lectiu Plomes d’Aigua, que recitaran poemes seus i d’altres autors.
Plomes d’aigua és un grup d’amants de la literatura i l’escriptura que ja fa més de 4 anys
que es reuneixen periòdicament per posar en
comú les seves creacions. En aquest recital
podrem fer un tast dels seus poemes.
Espectacle poeticomusical
Lorca, de Joel Minguet
A les 18.30 h, al Jardí del Mas de les Figueres
Espectacle que transita pels primers anys literaris de la vida de Federico García
Lorca. Un ﬁl conductor, l’amistat amb Dalí, i la lluna com a leitmotiv. Un viatge atmosfèric i intimista amb acords de guitarra i olor de tarongina. Moments sensibles
i poemes musicats creats de forma brillant, amb una dramatúrgia que toca el cor.
Un espectacle pròxim que va desgranant la joventut del poeta amb música i paraula. Una operació quirúrgica de l’actor Joel Minguet, que ens porta a un recital
realment original de Lorca.

Vermut literari i conversa amb escriptors de l’editorial Cal·lígraf
A les 12.30 h, al Jardí del Mas de les Figueres
Conversa literària a càrrec de diferents autors de l’editorial Cal·lígraf, al voltant
d’una copa de vi i una bona tertúlia. Hi intervindran els escriptors Ariel Halac, Marc
Grijalvo, Joan Armangue, Ramon Moreno i Juan Jesús Aznar.
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DISSABTE, 7 DE MARÇ

DIUMENGE, 8 DE MARÇ

Inauguració de l’exposició de collage
Lletra, paper, tisores
A les 20 h, a Ca l’Anita
Exposició col·lectiva de collage amb la participació d'integrants de la Societat Barcelonina de Collage, Societat de Collage de Madrid
i Collage és Màﬁa. Una visió pel que està passant al voltant d'aquesta pràctica artística,
avui dia, a Catalunya i Espanya.

Ruta literària dels poemes dels Jocs Florals,
a càrrec dels autors
A les 11 h, al Jardí del Mas de les Figueres
Visita als espais poètics de Roses que els
guanyadors del certamen literari dels Jocs
Florals de Roses han descrit als seus poemes.
De la mà de l’Esteve Sala, Maria Rosa Dach,
Carme Vidal, Antoni Funes i Henar Galán, visitarem aquests espais poètics i ens recitaran
els seus poemes dedicats a Roses.

Artistes: Beatriz Alarcia, Álvaro Sobrino, Santi
González, Félix Rodríguez (Mr. Zé), Eva Jolis,
Àlex García, Tita Berasategui, Krikri Kraka Collage, Albert Roca, Cristina Lavilla, Carlota
Marquina, Arcangela Regis, Lucía Soto, Patricia Bolinches, Juan Cardosa, Juanjo Viñuela,
Lo Súper, Catarsis Catalina, Erre Gálvez, Mercè
Rocadembosch, Eugenia Conde, Cristina
Holm, Aurora Duque, Aurora Gorrión, Pablo
Ballesteros, Arantxa Rueda, Pigeon Pérez, Virginia Losada, Maite Ortega, Celsius Pictor, Mr.
Guillotine, Isis Navarro, Adriana Bermúdez,
Idoia Vallverdú, Ginexin.

DIUMENGE, 8 DE MARÇ
Mercat solidari del llibre de 2a mà, a càrrec de la Xarxa de convivència,
i Parada de llibres de l’editorial Cal·lígraf i el col·lectiu Plomes d’aigua
De les 11 h a les 14 h, al Jardí del Mas de les Figueres
Mercat solidari amb llibres de 2a mà a càrrec de l’associació Xarxa de Convivència.
També es podran comprar llibres de l’editorial Cal·lígraf i del col·lectiu Plomes d’aigua.
Acció creativa Dona la teva paraula
A les 11 h, al Jardí del Mas de les Figueres
L’associació DiCrea de Roses ens proposa una acció creativa a partir de les paraules
aportades pel públic assitent al festival.

Lectura del manifest del Dia Internacional
de les Dones
A les 12 h, al Jardí del Mas de les Figueres
Roses s’adhereix a la celebració del Dia Internacional de les Dones.
Recital poètic: El senyal de la pèrdua,
de Maria Mercè Marçal
A les 12.30 h, al Jardí del Mas de les Figueres
De la veu de l’actriu Àngels Bassas i de la violoncelista Anna Comellas, ens arriba
la lectura del escrits inèdits dels últims anys de l’escriptora Maria Mercè Marçal i
una interessant correspondència inèdita.
Àngels Bassas ha treballat en teatre i en televisió, i compta amb diversos premis
al llarg de la seva trajectòria. Anna Comellas és violoncel·lista llicenciada amb el
Premi Extraordinari de Violoncel l’any 1998. Ha estat professora de conservatori i
concertista, i ha col·laborat amb Lluís Llach o Antonio Orozco. Actualment, és primer violoncel de l’Orquestra Unesco Barcelona.
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DIVENDRES, 13 DE MARÇ

DIJOUS, 19 DE MARÇ

Poesia per somiar i tast del Celler Mas Patiràs, amb Anna Vicens i Carles Xuriguera
A les 20.30 h, a la Botiga Brevatges
Recital poètic de l’Anna Vicens acompanyat de tast de vins del celler Mas Patiràs.
La vetllada enopoètica estarà amenitzada per Carles Xuriguera.

Recital poètic: Hem escollit,
a càrrec d’Òscar Intente
A les 19.30 h, a la Biblioteca de Roses
Recull de poemes amb reﬂexions dels nostres
poetes sobre el seu país. Un espectacle on la
paraula és l’única protagonista. El poder de la
paraula nua, les veus de diferents poetes al
llarg de diferents èpoques.

DISSABTE, 14 DE MARÇ
Espai d’art. Parets que parlen
A les 16 h, a la plaça del Teatre Municipal
Mostra d’art urbà a la plaça del teatre a càrrec de joves usuaris del CAR Jove de
Roses. Es podran veure diferents tècniques i dissenys.
Exhibició de Freestyle. Batalla de Galls + dansa urbana a càrrec del Gimros
Artistes: Destan, Ale RZ i Once.
A les 17 h, a la plaça del Teatre Municipal
Exhibició de música Rap a càrrec de diferents grups locals. Improvisacions, lletres i
bona música. Un espai de creació musical.

DISSABTE 14, 21 i 28 DE MARÇ
Taller infantil: “Els poemes, de Joana Raspall”
De les 10 a les 13.30 h i de les 16.30 a les 20 h, a la Botiga Sa Botigueta
A partir d'uns poemes de Joana Raspall crearem unes ﬁtxes. En una cara de la
ﬁtxa, hi haurà el poema que haurà de llegir cada nena o nen en veu alta (si cal l'ajudarem...). A més, haurà d'endevinar de quin animal, fruita, arbre, etc., parla el
poema. A l'altra cara de la ﬁtxa, hi haurà un dibuix de l'animal, fruita, arbre, etc.,
del qual tracta el poema. Cada ﬁtxa s'haurà de completar pintant o fent un collage.

DIJOUS, 26 DE MARÇ
Concert de petit format, a càrrec de
Madamme Mustash
A les 19 h, a la Botiga Esther
La botiga Esther organitza un concert de petit
format, molt íntim i personal, a càrrec de Madamme Mustash, on presentarà cançons del
seu proper disc. També es llegiran poemes.

DIVENDRES, 27 DE MARÇ
Recital poètic de poemes d’Esteve Sala
A les 19 h, a la Botiga Esther
La botiga Esther organitza un recital poètic
on participaran alguns membres del Grup de
Teatre de Roses amb la lectura de poemes del
rosinc Esteve Sala.

10 | Març de paraules

Març de paraules | 11

DISSABTE, 28 DE MARÇ

APARADORS DE PARAULES- FESTIVAL LITERARI 2020
Comerços adherits a la campanya

Recital poètic
Todo dice que sí, d'Alberto San Juan i Fernando Egozcue
A les 21 h, al Teatre de Roses
L'actor Alberto San Juan dona veu als poemes i el guitarrista Fernando Egozcue
acompanya els versos amb les seves composicions. Els poemes triats componen
un recorregut sentimental, ﬁlosòﬁc, humorístic i social.
Todo dice que sí és un recorregut per la poesia espanyola del segle XX: Luis Cernuda, Gabriel Celaya, Gloria Fuertes, José Agustín Goytisolo, Josep María Fonollosa,
Ángel González.

Durant el Festival literari visualitzarem poemes en els aparadors del comerços adherits a la campanya. Així mateix, aquests comerços seran punts d'intercanvi de
llibres.

Entrada: lliure

ESTHER
Carrer Joan Badosa, 8
tel: 972256436

ESPAI MOBLES
Carrer Puig Rom, 131
tel: 652039262

SA BOTIGUETA
Avinguda Jaume I, 29-31
tel: 972458284

HIPERPAPERERIA CARLIN
Avinguda Montserrat, 32
tel: 972152792

CARNISSERIA PLANA
Rambla Riera Ginjolers, 59
tel: 972257309

BLUE
Carrer Mairó, 10
tel: 972254531

MACH MÉS MÉS
Carrer Pi i Sunyer, 22
tel: 972255251

INTIMA
Avinguda Jaume I, 25 tel:
972152414

EMME ROSES
Plaça Llevant, 9
tel: 972154034

MACH
Avinguda Montserrat, 5-7
tel: 972151495

FLORS MARTINA
Plaça Pep Ventura, 19
tel: 972150631

ACTUAL LA BARBERIA
Avinguda Jaume I, 31
tel. 972255532

ONLY
Carrer Pi i Sunyer, 18
tel: 972151495

FARMACIA GRATACÓS
Plaça Llevant, 6
tel: 972257849

FRUITERIA MONT
Avinguda Montserrat, 4
tel: 972151345

TINTORERIA EL CISNE
Plaça Llevant, 14
tel: 972256548

STRENA’T
Plaça Catalunya, 18
tel: 972152288

EMI
Carrer Mairó, 52
tel: 617735763

PAS A PAS MAITE
Avinguda Jaume I, 14
tel: 972152336

BREVATGES
Carrer Escoles, 3
tel: 972153812

EROS TOT PEL
Avinguda Montserrat, 26
tel: 972253981
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