
ABRIL LITERARI

Presentació del llibre Carne cruda de Gener Barjola
Dissabte 2 d’abril a les 12h

Comptarem amb la presència de l’autor acompanyat de l’Associació d’Amics de la Biblioteca Museu 
Víctor Balaguer.
Carne cruda és un recull poètic que parla de sentiments, d’emocions i com l’entorn ens condiciona, ens fa sentir i ens implica. 

Gener Barjola Bizarro és un poeta vilanoví, llicenciat en Història per la Universitat de Barcelona, especialitzat en 
Història Contemporània.

Celebrem 10 +1 anys de poesia a la Masia d’en Cabanyes 
Diumenge 24 d’abril a les 11.30h *

Celebrem 10 + 1 anys de lectures compartides als Jardins de la Masia d’en Cabanyes en motiu de la 
Diada de Sant Jordi.
Homenatge a la poesia en el marc de la Diada de Sant Jordi. Lectura poètica compartida, música i aperitiu als jardins. La 
participació és voluntària amb lectures poètiques escollides pels participants.  

Cal confirmar assistència a masiadencabanyes@ccgarraf.cat indicant si participeu llegint algun poema.  

Presentació del llibre La ciutat de Vilageltrú. Atles literari, 
de Montserrat Esquerda-Bosch
Dissabte 9 d’abril a les 12h *

Comptarem amb la presència de l'autora, acompanyada de l’escriptor i historiador Roland Sierra.
Un llibre que permet conèixer la vida i la història de  Vilanova i la Geltrú a partir d’uns recorreguts literaris que ha 
compost l’autora, fruit d’un treball de recerca en el que ha recopilat 300 textos de 163 autores i autors. 

Montserrat Esquerda-Bosch és una escriptora i documentalista lleidatana establerta a Sitges,  Llicenciada en Filosofia i 
Lletres per la Universitat de Tarragona.  

Presentació dels llibres Mudança endins de Cèlia 
Sànchez-Mústich i Menjaràs pols de Joan Duran i Ferrer 
Dissabte 30 d’abril a les 12h *

Diàleg i vermut literari en el que comptarem amb la presència dels autors acompanyats de l’actriu 
Rosa Andreu. 
Cèlia Sànchez-Mústich i Joan Duran i Ferrer són poetes, narradors, còmplices des del 2007 en la Festa de la Poesia a 
Sitges, i amb una extensa obra publicada. Mudança endins (poesia) i Menjaràs pols (narrativa) són les seves respec-
tives i últimes obres publicades.  

Rosa Andreu, introduirà l’acte, bona coneixedora dels autors i una de les nostres millors actrius.

* Cal confirmar assistència al correu masiadencabanyes@ccgarraf.cat  
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