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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.
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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.
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 al moment era 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, i així es dona més temps als escriptors perquè puguin preparar les seves novel·les. 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 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. En la convocatòria que ara mateix està vigent, els treballs es poden presentar a les oficines de la Direcció de
Cultura del 21 al 25 de maig. 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 es donarà a conèixer abans del 28 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

Mataró, febrer – juny 2018

“Hi ha una
lectura
per a cada
lector”

PROGRAMA D’ACTES
Aparador cultural

TERTÚLIA LITERÀRIA
SESSIÓ ESPECIAL:

Del 15 al 28 de febrer

Durant el mes de febrer en un espai rellevant de la biblioteca trobareu un
aparador per commemorar l’Any Manuel de Pedrolo 2018.

Vens a la
tertúlia?

LECTURA DRAMATITZADA

Biblioteca Antoni Comas

Biblioteca Antoni Comas

Avui parlo de mi

Fundació Pedrolo, 2006

Dimarts 8 de maig /
A les 7 de la tarda

Trobada mensual, cada segon dimarts de mes
a les 7 de la tarda, per debatre i intercanviar sensacions
i punts de vista sobre un llibre o autor d’interès.

Dijous 15 de febrer / A les 7 de la tarda
Biblioteca Antoni Comas

Lectura dramatitzada amb motiu de l’Any Manuel de Pedrolo 2018 basada en
els Diaris (1986-1990) de l’escriptor.
Avui parlo de mi és una obra en el format de lectura dramatitzada en què
el mateix Manuel de Pedrolo és qui pren la paraula i, a través de records,
opinions, pensaments i relats, ens presenta el seu món ric i divers, i també
l’època en què va viure, des dels anys d’abans de la Guerra Civil fins als de la
transició democràtica. D’una banda, desgrana records de la seva joventut
i del període de la guerra, i també de les difícils dècades de la dictadura.
D’altra banda, formula el seu parer sobre temes polítics i socials, com ara
la censura, la llengua, els governs, el paper d’Europa o bé la situació de les
dones a mitjan segle XX. També recrea situacions viscudes amb diversos dels
seus lectors al llarg dels anys. I, com a narrador que primordialment era,
relata algunes de les històries que la seva imaginació no podia deixar de
concebre. Tot expressat amb el seu estil característic i, sobretot, amb el seu
particular sentit de l’humor.
Text: Jordi Malé / Direcció: Pere Anglas / Intèrpret: Òscar Intente

L’HORA DEL CONTE ESPECIAL

Meteorit de fum

En aquesta sessió especial assistirà com a convidada la comissària
de l’Any Manuel de Pedrolo Anna Maria Villalonga
per parlar-nos de la figura de Manuel de Pedrolo i de la seva obra,
fent especial referència a la novel·la Acte de violència.
Activitat conduïda per Cristina Valls

Tallers a la biblio
Divendres 25 de maig / A les 6 de la tarda
Biblioteca Pompeu Fabra

Farem servir materials reciclats per construir coets voladors,
màquines del temps, robots, alienígenes, universos paral·lels i
tot allò que se’ns acudeixi relacionat amb la ciència-ficció.
A càrrec de Montse Constans
Activitat familiar per a infants de 7 a 10 anys.
Els infants han d’anar acompanyats d’un adult.
Places limitades. Amb inscripció prèvia a la biblioteca.

L’HORA DEL CONTE ESPECIAL

Els targonites
i altres contes

Dimecres 4 d’abril / A les 6 de la tarda
Biblioteca Antoni Comas

Una hora del conte molt especial i divertida
amb la sempre sorprenent Mon Mas.

Dimarts 26 de juny / A les 6 de la tarda
Biblioteca Pompeu Fabra

Espai creatiu

Diuen que hi ha vida més enllà del que veiem al 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.

Dissabte 7 d’abril / Tot el dia

Biblioteca Pompeu Fabra i Biblioteca Antoni Comas

Activitat de lleure per fomentar la imaginació dels nens
i nenes que venen a la biblioteca.

A càrrec d’Assumpta Mercader

Tallers a la biblio

Espai Manuel de Pedrolo

Divendres 13 d’abril / A les 6 de la tarda
Biblioteca Antoni Comas

Durant tot l’any 2018 a les Biblioteques de Mataró es podrà
trobar un espai dedicat a Manuel de Pedrolo i a la seva obra.

Les peripècies dels astres. Taller d’escriptura i il·lustració en família.
Crearem una història de ciència-ficció que té lloc a l’espai.

Durant el mes de maig, a les llibreries de la ciutat
-Abacus, Buc de Llibres, Dòria llibres, Maresme,
Márquez i Tramvia- hi haurà un espai destacable
dedicat a l’obra de Manuel de Pedrolo.

A càrrec de Sara Sareta
Activitat familiar per a infants de 7 a 10 anys.
Els infants han d’anar acompanyats d’un adult. Places limitades.
Amb inscripció prèvia a la biblioteca.

Vermut literari

Dissabte 14 d’abril / A les 12 del migdia
Molta Malta (C. d’en Xammar 5, Local 2)

Vermut literari amb Anna Maria Villalonga (comissària de l’Any
Manuel de Pedrolo, escriptora i professora de la Universitat de Barcelona).

“Convé no oblidar les
realitats que no sabem”

Organitza: Planeta Lletra

Fundació Pedrolo, 2006

TERTÚLIA LITERÀRIA

CI-FI Club

Dimarts 17 d’abril / A les 7 de la tarda

DIRECCIÓ DE CULTURA

Biblioteca Pompeu Fabra

DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ

Trobada mensual, 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).

C. de Sant Josep, 9. Mataró
Tel. 93 758 23 61
cultura@ajmataro.cat
De dilluns a divendres
de 9 a 14 h i de dimecres
a divendres de 18 a 20 h

Places limitades. Amb inscripció prèvia a la biblioteca.

SANT JORDI MATARÓ

Lectures en veu alta

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

Dilluns 23 d’abril
/ De 2/4 de 10 a 2/4 d’1 i de 3 a 4 de la tarda
Espai de lectura i interpretació de contes d’alumnat d’educació primària
(cicle mitjà i superior) i d’educació secundària.
Enguany es llegiran fragments de l’obra de Manuel de Pedrolo.
Més informació al programa de Sant Jordi
Organitza: Pla Educatiu d’Entorn (Ajuntament de Mataró i
Generalitat de Catalunya) i CNL del Maresme

“Si el llibre crema,
no l’apagueu”
Avui ,28 de juny de 1990

“Mai no es llegeix
prou encara
que es llegeixi
massa”
Avui, 28 de juny de 1990

BIBLIOTECA POMPEU FABRA
Pl. d’Occitània, s/n. Mataró
Tel. 93 741 29 20
b.mataro.pf@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
BIBLIOTECA ANTONI COMAS
C. d’Enric Prat de la Riba, 110.
Mataró
Tel. 93 702 28 13
b.mataro.ac@diba.cat
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

