
Martí Rosselló
en la memòria
(1953-2010)

Ho organitza: Hi col·labora:



Espai l’amistat. Divendres 31 de gener de 2020, 21 h

Les hores caminen calmes. Martí rosselló en la MeMòria

Un espectacle poètic-musical de Marta Lloveras i Domènec Carrillo amb la partici-
pació de: Maria Antònia Grau, Pep Bras, Albert Calls, Jaume Cases, Montse Assens, 
Àngel Pagès i Rafael Vallbona
col·labora: Quaderns de la Font del cargol. Entrada gratuïta

biblioteca Martí rosselló. Dimecres 5 de febrer, de 2020, 19 h 

Martí Rosselló. De Premià al món, la literatura i la vida
Conferència a càrrec d’Anton Maria Espadaler, amb la participació de Pep Bras

biblioteca Martí rosselló. Del 31 de gener al 30 d’abril de 2020
Exposició bibliogràfica

Martí Rosselló. Poeta, narrador, bibliotecari
i activista cultural

biblioteca Martí rosselló
11 de març, 15 d’abril, 20 de maig, 17 de juny, 15 de juliol de 2020

Club de lectura (Re)descobrint en Martí Rosselló
A càrrec d’Albert Calls, amb la col·laboració de Sílvia Tarragó. Recuperarem la vàlua de 
la seva obra a través de la lectura i us proposarem de seleccionar textos i poemes per fer 
un recital en acabar el club.

• Dimecres 11 de març de 18.30h a 19 h. Reunió de planificació amb els inscrits.

• Dimecres 15 d’abril a les 18.30 h. PoEsia
Introducció al Grup de la Font del Cargol, a través del llibre Poesia, llengua i llibertat, 
d’Albert Calls. Havent llegit el llibre Inventari parcial d’excuses per viure, comentarem la 
poesia de Martí Rosselló. Treballarem en l’organització del recital, seleccionant poemes 
i recitant-los en veu alta.

• Dimecres 20 de maig a les 18.30 h. rElats
Comentarem el llibre de relats de Martí Rosselló Parelles de tres. Treballarem en l’orga-
nització del recital, seleccionant fragments dels contes i llegint-los en veu alta.

• Dimecres 17 de juny a les 18.30 h. novEl·la
Comentarem la novel·la Anna K. Treballarem en l’organització del recital, seleccionant 
fragments de la novel·la i llegint-los.

• Dimecres 15 de juliol a les 18 h. RECITAL FINAL
I per Sant 
Jordi…
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