
 
 

 
 

4 i 5 d’agost “Cap de setmana del Serret”  
 

Dissabte 4 d’agost 2012: 
 

Presentació de la llibreria Serret  
com a llibreria acreditada de la Generalitat de Catalunya. 

A càrrec de Jordi Miró, Director General de l’Entitat Autònoma  del Diari Oficial i de 
Publicacions de la Generalitat de Catalunya; Jordi Cabré, Director General de 

Promoció Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat i Antoni Daura, 
President del Gremi de llibreters de Catalunya.  

 
L’escriptor i presentador de ràdio i televisió Jordi Llavina, 
firmarà exemplars dels seus llibres a partir de les 12:30!!! 

 
 
 

Diumenge 5 d’agost 
 

7aTROBADA D’AUTORS EBRENCS AL MATARRANYA 
Homenatge a Jesús Moncada 

 
VALL-DE-ROURES / ARNES

 
1. ANTECEDENTS 

Des del 2006 s’organitza aquesta Trobada amb l’objectiu principal de ser l’activitat 

complementària al Matarranya dels actes literaris que tenen lloc al llarg de l’any a 

les Terres de l’Ebre: la fira del llibre Ebrenc (al Juny a Móra d’Ebre, La Ribera 

d’Ebre), la fira literària Joan Cid i Mulet (a l’abril a l’EMD Jesús, El Baix Ebre), la 

Trobada de Lletres Ebrenques (al novembre a Amposta, El Montsià)... Dintre 

d’aquesta efervescència literària ebrenca, la trobada al Matarranya busca la seua 

especificitat en la data de l’organització (a l’estiu) i en el fet de donar especial 

protagonisme i participació als autors. 

 

Des dels seus inicis, la Trobada ha estat vinculada amb el recull de relats. Així, en 

l’edició del 2007 ja es presentava un recull de relats (Estius a l’Ebre, editat per 

Aeditors) i en la del 2008 es va fer un pas endavant amb la publicació d’un recull de 

textos organitzada expressament amb motiu de la Trobada i dedicats al tema sobre 

el qual versava aquella edició, el paisatge ebrenc i publicats sota el títol: El riu que 



parla,  a càrrec d’Aeditors i Llibreria Serret. En la trobada del 2009 es va repetir 

l’experiència, aquesta vegada amb un recull de relats dedicats a personatges 

ebrencs que va ser publicat pels responsables de l’edició anterior. A partir del 2010 

l’editor ha estat March, el tema va ser els arbres el primer any i el 2011 l’antiga via 

del tren de la Vall de Zafan, actualment Via Verda. Cada any s’ha anat incrementant 

el nombre d’autors participants, des dels 12 del primer any fins als més d’un 

centenar en la darrera edició. Per això, per a la Trobada 2012 es proposa canviar el 

format i iniciar un innovador i apassionant projecte: Una guia de senderisme literari 

que s’iniciarà el dia de la Trobada i s’anirà fent pels 18 pobles de la comarca del 

Matarranya durant els anys successius. A més, la part monogràfica de la Jornada es 

dedicarà a la figura i obra literària i artística de Jesús Moncada. 

 

Els objectius generals de la Trobada d’Autors Ebrencs al Matarranya són:  

-Ajudar a l’edició i difusió dels autors i els seus textos sobre el patrimoni ebrenc. 

-Fomentar la literatura ebrenca a dintre i fora del territori 

-Ajudar a la normalització de la llengua catalana a l’Aragó catalanoparlant. 

 
  
3. PROGRAMA:  

7a TROBADA D’AUTORS EBRENCS AL MATARRANYA: 
JESÚS MONCADA 

5 d’agost 2012 – Vall-de-roures / Arnes 
 
 
9 h Concentració dels autors al restaurant d’acollida (la Fuente del Miro, Vall-de-
roures) i esmorzar 
 
9.30 h Gimcana de creació literària. Amb la col·laboració de Turispad 
 
12 h Signatura de llibres a la llibreria Serret (Vall-de-roures) 
 
14 h Dinar literari (Restaurant la Fuente del Miro, Vall-de-roures) 
Muntatge aplicació I-pad gentilesa de Turispad. 
 
15.30 h Salutació dels organitzadors i representants d’institucions: 
Octavi Serret, llibreria Serret 
Josep Ma Baró, president de l’Associació Cultural del Matarranya 
Jordi Cabré, Director General de Promoció Cultural del Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya 
 



15.45 h Presentació del Premi de literatura catalana d’Aragó Guillem Nicolau 
2011, Licantropia, a càrrec de José Miguel Gracia ì de l'autor, Carles Terés 
  
16.15 h Presentació del premi Guillem Nicolau 2010: Ressò en l’obscuritat, 
de Merxe Llop 
 

16.45 h Taula rodona: Jesús Moncada. Un univers polièdric 
Conduïda per Pepa Nogués i amb la intervenció de:  
Rosa Ma Moncada, germana de l’escriptor-artista 
Hèctor Moret, filòleg, poeta mequinensà i crític literari especialista en l’obra de 
Jesús Moncada 
Chusé Aragüés, editor del llibre Jesús Moncada. L’univers visual. Llapis, tinta i oli; 
de Prames. 
Representant del llibre Dibuixos i caricatures de Jesús Moncada, de Pagès editors  
Teresa i Neus Pallarès, amfitriones de la Jornada homenatge a Jesús Moncada i 
amigues personals seues. 
Jordi Llavina, escriptor i presentador de ràdio i televisió i amic de Jesús Moncada.  
Antón Castro, escriptor, periodista i gran coneixedor de la persona i l’obra de Jesús 
Moncada. 
 
18.30 h Visita guiada a la població d’Arnes 
 
19.30 h Recés literari Jesús Moncada, al Taller d’Artesania en Cera Verge Casa 
Pallarès (Arnes) 
 

TIBAU LLEGEIX A MONCADA A CASA PALLARÈS 
amb la actuació musical de Montse Castellà 

 
Apertura de l’acte a càrrec de Xavier Pallarès, Delegat del Govern a les Terres de 
l’Ebre i alcalde d’Arnes 
Presentació dels llibres de l’obra artística de Jesús Moncada a càrrec de Rosa Ma 
Moncada, Teresa i Neus Pallarès i els editors. 
Lectura de textos de Jesús Moncada a càrrec de Jesús Maria Tibau i actuació 
musical de la cantautora ebrenca Montse Castellà. 
Tothom que s’animi podrà llegir el seu fragment favorit del Jesús Moncada. 
 
En acabar, s’oferirà un pica-pica a la terrassa del Taller, amb cava fresquet. 
 
 

Organitza: 
LLibreria Serret serretllibres@gmail.com,   info@serretllibres.com 
Associació Cultural del Matarranya: 978 851521 administracio@ascuma.org 
Coordinació: Pepa Nogués 676308021 info@guiesdelport.com
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