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Dimecres 15 de juny de De 10 a 14 h
Jornada Professional per a Bibliotecàries
L’àlbum il·lustrat, llavor de futurs lectors
a càrrec de Piu Martínez
Un itinerari lector a través de l’àlbum il·lustrat
que ens permetrà reconèixer els elements que
han estat determinants en l’evolució del suport
i les claus de la seva adaptació a les necessitats
lectores de la infància a l’actualitat

Del 16 al 18 de juny
2a Jornada Professional d’Il·lustració i
Disseny Gràﬁc Ciutat de Balaguer
Xerrades, tallers, espectacles... amb el tema
central que farà de ﬁl conductor: “Explicar-nos
a través del dibuix” (com a societat, la cultura,
el medi, les pors, els anhels...).

Diumenge 19 de juny
Encontats, 7è Mercat del Conte i el Llibre
Il·lustrat de Balaguer
A l’Encontats podreu escoltar contes mentre
passegeu pel carrer, fer activitats i tallers de tot
tipus, comprar les darreres novetats en matèria
de llibre infantil, i sobretot impregnar-vos de la
fantasia que durant aquell dia inunda el centre
de la ciutat.

BALCÓ IL·LUSTRAT
D’EN LETA
i diversos articles en diaris i revistes
com el Correo Catalán, Barri – 10 i
l’Acción.
Especial menció, per la seva difusió,
són les diverses portades que va
il·lustrar d els programes de Festes del
sant Crist de Balaguer, la darrera l’any
2020 poques setmanes abans de la seva
mort.

Frederic Letamendi, Leta

E

n Frederic Letamendi
fou arquitecte tècnic de
professió i dibuixant
autodidacta per vocació.

Va ser il·lustrador de diversos
llibres, quasi tots referits a temes de
la ciutat de Balaguer: La Història
de Balaguer de Josep Aznar (1981),
Els fogons de Lleida del restaurador
balaguerí, Josep Mº Morell (1987),
Balaguer, Visió Humorística I i II,
amb textos de Josep Aznar.
També va il·lustrar llibres de
temàtica diversa com Curs de
legislació sanitària de J. Corbella
i Duch, Articles d’Andrés Viola,

L’any 2017 fou padrí de la 2a edició
de l’Encontats i autor del cartell i des
de la Paeria de Balaguer se li vol retre
homenatge fent-lo protagonista d’un
dels balcons il·lustrats de la ciutat que
s’inaugurarà en els propers mesos.

Jordi Bartolí i Josep Bartolí

EXPOSICIÓ · Del 16 al 28 de juny

L’exili com a herència
Fotograﬁes i dibuixos
de Jordi Bartolí i Josep Bartolí
Sala d’exposicions de la Paeria

El fotògraf Jordi Bartolí, nebot dels prestigiós dibuixant i pintor
Josep Bartolí, proposa una exposició en què les seves fotograﬁes,
realitzades en llocs on suposadament va estar el seu oncle durant
els anys d’exili a França, es posen en diàleg amb reproduccions
dels dibuixos extraordinaris que Josep Bartolí va realitzar durant la
seva estada en alguns camps de concentració francesos. Exposició
emotiva, que pretén resseguir el rastre de l’itinerari de Josep Bartolí
a l’exili.

La llibreria
La Noguera
recomana:

VILA, Roger.

Papallones.
Vida secreta.
Barcelona:
Mosquito, 2022
ISBN 978-84-1245159-7

BELA-LOBEDDE,
Desire.

MARCOLONGO,

Color carn.

El viatge de
les paraules.

Barcelona: Penguin
Kids, 2022
ISBN 978-84-18817-02-1

Andrea.

Barcelona: Zahorí
Books, 2022,
ISBN 978-84-18830-30-3

La llibreria
L’Argonauta
recomana:

AUXIER,
Jonathan.

Cendra.
Barcelona:
Blackie Books,
2022
ISBN 978-8418733-78-9

STRID,
Jakob Martin.

TELLEGEN,
Tom.

El Dia que la
casa del senyor
Rumpelpum va
sortir volant.

Cartes de
l’esquirol a
la formiga.

Milán: Gribaudo,
2022
ISBN 978-84-12394-06-1

Barcelona: Blackie
Books, 2022
ISBN 978-84-19172-12-9

Del 15 al 19 de juny de 2022 · Balaguer

3

PARLEM AMB LOLA CASAS

L

ola Casas ha estat més de 40 anys
exercint de mestra d’Educació
Primària.
És formadora i
conferenciant sobre temes de

literatura infantil i juvenil destinats a pares,
mestres i nens. Té més de 50 obres publicades
entre assajos sobre literatura, contes i poesia
per a públic infantil i juvenil. Segons diu ella
mateixa, és una mestra que escriu poemes. La
seva tasca consisteix a jugar amb les paraules i
oferir els resultats a nens i joves. Li encanta el
mitjà radiofònic i, des de fa uns quants anys,
setmanalment, porta a terme un programa
sobre literatura a Mataró Ràdio que duu per
títol Un llibre no és una illa. També col·labora
amb TVMataró en un petit programa de
recomanació de lectures.
Aquest any serà la padrina de la 7a edició de
l’Encontats i rebrà la vara que ho acredita de
mans de l’escriptor i bibliotecari Pep Molist.
1. Segons la teva experiència, quines són les
tècniques de foment de la lectura que més
t’han funcionat amb els infants?
Primer de tot no fer feines, ni treballs, ni ﬁtxes
després de llegir un llibre. Alguns mestres
creuen que s’ha de controlar la lectura, i
com més la vols controlar, més avorreixen la
lectura els nanos.
No uniformitzar la lectura. Un llibre per
tothom igual tampoc. Que hi hagi llibertat
d’elecció. Com ho aconseguim això? Amb
una biblioteca que funcioni a l’escola, amb
una bona relació amb la biblioteca pública del
municipi, i una biblioteca d’aula on els nens
cada any comprin 2 o 3 llibres que els deixen
a la biblioteca d’aula i se’ls van intercanviant
entre ells.
Deixar llibertat perquè si un llibre no els
agrada, el tornin, sense que un nen sigui un
tasta-olletes tampoc. Que comentin entre
ells, es recomanin llibres... si deixes aquesta
llibertat, no t’enganyen.
2. Qui ha de fer la feina de prescripció
lectora a l’escola?
Els tutors, el biliotecari no és l’ase de la
lectura, no s’ha de carregar tota la lectura
del centre a les seves espatlles. La lectura és
feina del tutor. Hem de formar mestres, anar
a llibreries a fer llistats de llibres i deixar que
ens aconsellin bibliotecaris i llibreters. I els
mestres que facin el favor de llegir una mica
més. Llegir i escriure és el primer.
3. Roald Dahl és un dels teus escriptors
preferits. Què ha signiﬁcat per a tu la
relació que vas establir amb Roald Dahl?
És el treball d’autor que s’hauria de fer entre
escriptors i lectors. Va ser una relació gradual,
d’anar-li explicant coses, moltes vegades a
través d’imatges perquè en aquella època

Lola Casas

d’anglès en sabíem ben poc. Vam estar 4 o 5
anys escrivint-nos. De fet, al darrer llibre que
he escrit La nena que volia ser mestra dic que,
després del meu marit, Roald Dahl és l’home
de la meva vida. El que escric no té res a veure
amb el que feia el Dahl, però sí com fer el
treball d’un autor i estimar-lo.
4. No et consideres poetessa. Dius que ets
una mestra que escrius poemes. Quina
diferència hi ha?
Potser no n’hi ha de diferència, però a això de ser
una autora... jo li dono molt poca importància.
Els poemes que jo escric sempre han estat
pensant en què els infants els entenguin i se’ls
facin seus. Fer de mestra ha estat sempre per
davant de l’escriptura, és una feina secundària.
La meva feina era ser mestra, ser escriptora és
una feina que m’ha vingut donada. El primer
llibre que vaig escriure eren poemes que havia
fet a l’escola. El vaig deixar llegir a en Ramon
Besora perquè em donés la seva opinió i em
va animar a presentar-lo a una editorial. I així
vaig començar a publicar.
5. Per què és important ensenyar la poesia
als infants?
És important donar-la a llegir als infants,
llegir-la els mestres en veu alta i no fer cap
treball després, com a molt dibuixar-la, però
res més, descobrir el que diu. I no fer-los
escriure poemes obligatòriament, hi ha nens
que no els surt i llavors, odien la poesia. Cada
setmana llegir un poema (haikus, en català, en
castellà, en anglès, amb rima, sense rima, de
vers lliure...) i anar fent. A ﬁnal de curs, segur
que hi haurà més infants que voldran escriure
un poema. Però és important que la lectura en
veu alta la facin els mestres, no els nens. Cada
dia 5 minuts de lectura en veu alta del mestre
i 30 minuts de lectura autònoma dels infants,
però el mestre pendent d’aquesta lectura.
6. Els teus poemes giren al voltant de la
natura i les coses quotidianes. Quin és el teu
procés de creació?

És divers. Jo miro, veig, abans passejava
molt... però pel mateix barri on visc, trobes
de tot. Ho apuntes i aquella idea, potser
quedarà emmagatzemada o potser serà un
nou poema. Ho apunto tot en una llibreta,
vaig fent apunts.
7. Dels teus poemaris, quins ens
recomanaries?
Això és difícil perquè depèn de l’edat. Però
recomanaria que els mestres busquin poemes
en diferents llibres. Un dels últims que ha
sortit Temps de fred, temps de calor i la gran
majoria són de vers lliure. Hi ha poemes per
saber coses de meteorologia, de l’escola, per
anar de colònies... Recomanar... no ho sé.
Cadascun té la seva cosa.

Els nens poden descobrir
que hi ha poesia a tots els
llocs: a una gestoria, a una
bombeta, a una forquilla...
poemes a coses que no són
poètiques però pots trobarhi poesia.
8. Ara que visites moltes escoles, com veus
el nivell lector dels infants?
El nivell de lectura és molt baix. Llegir no
es veu com a important. Hi ha tantes coses
a fer... Abans les classes eren més llargues
i tenies més temps. Ara les classes són molt
curtes i no hi ha temps, i llegir requereix
temps.
9. Quina valoració en fas de ﬁres com
l’Encontats?
Exposar tot el que s’està fent està molt bé,
com més se’n facin, millor. Endavant, molta
força i empenta!
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11.30 h INAUGURACIÓ a càrrec de

DIVENDRES 17

DIUMENGE 19

10.00 h CONTE MUSICAT

10.00 - 20.00 h. MERCAT
D’IL·LUSTRADORS/ES,
EDITORS/ES I LLIBRETERS/ES

a càrrec de l’Escola Municipal
de Música de Balaguer
Conte infantil il·lustrat amb cançons
populars interpretades per un conjunt
instrumental de l’escola.

Lola Casas i les autoritats locals
Lloc: Plaça del Mercadal- escenari central

11.30 – 13.30 h
CONTES PER A NADONS
PASSEU, PASSEU. Farcell de contes

Lloc: Plaça del Mercadal

a càrrec de la Companyia
Fes-t’ho com Vulguis

10.00 - 13.00 h 2a TROBADA USK
LLEIDA A L’ENCONTATS a càrrec
d’Urban Sketchers Lleida (@usklleida)
Lloc: Plaça del Mercadal

10.30 h ESPECTACLE
INAUGURAL
EL CARRERÓ DE LES BRUIXES
de Poca Cosa Teatre

12:00 h PRESENTACIÓ DEL
CONTE MUNDIHEROIS
de les autores Núria Bonet
i Gemma Mercader
Lloc: Plaça Mercadal- Carpa Literària

Lloc: Plaça del Mercadal- escenari central
del Bar
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Lloc: Castell Formós
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18.00 h CONTA CONTES
LA GRANOTA GREGORI I LA
BANDA DELS RAUCADORS
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DISSABTE 18
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Carrer

Munta

Després d’una introducció històrica a
l’espai a càrrec del Museu de la Noguera,
Patricia McGill ens explicarà la Llegenda
del Castell de Mormur. La història anirà
acompanyada per la interpretació d’unes
peces musicals del repertori local a càrrec
d’alumnes de l’Escola Municipal de Música
i Matías Tolsà, ens il·lustrarà en directe la
llegenda.

Espai

21.00 h NIT DE LLEGENDES

Lloc: Plaça del Mercadal
Aforament: 40 persones
Horari sessions: 11.30 h i 12.45 h

Merc

Lloc: sala d’actes del Casal Cívic
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12.15 h CONTE + 4 ANYS
ELS CONTES DE LA ROSER

16.00 h ESPECTACLE
ITINERANT CACOS

17.15 h CONTES + 4 ANYS
RIU AL NIU

a càrrec de 4Contes

a càrrec de Campi Qui Pugui

a càrrec Patricia McGill

Lloc: Carrer Velluters

Lloc: Plaça Mercadal

Lloc: Carrer Velluters

12.30 h SIGNATURA DE
LLIBRES a càrrec de Pep Molist,

16.00 – 19.30 h
CONTES NADONS
PASSEU, PASSEU. Olla de dracs

18.15 h CONTES + 4 ANYS
LA MALETA DELS ÀLBUMS
IL·LUSTRATS

a càrrec de la Companyia Fes-t’ho com
Vulguis

a càrrec d’Umpalumpa

Lola Casas i Josep Vallverdú
Lloc: Plaça Mercadal - Carpa literària

13.15 h CONTE + 4 ANYS
CONTES AMB PA, VI I SUCRE

Lloc: Plaça del Mercadal
Aforament: 40 persones
Horari sessions: 16.00 h, 17.15 h i 18.30 h

a càrrec d’Umpalumpa

Lloc: Carrer Velluters

18.00 h
PRESENTACIÓ DEL CONTE
LA NOA I EL JAN I EL
TRESOR PARTICULAR

Lloc: Carrer Velluters

a càrrec del seu autor, Toni Rodés,
la il·lustradora Roser Niqui i
Miquel Aige i Donés i Ricard Freixas,
animadors culturals

19.30 h ESPECTACLE
DE CLOENDA

QUADERN DE BITÀCOLA

Lloc: Plaça del Mercadal-Carpa Literària

13.45 h CONCERT-VERMUT
PROJECTE AMÀLIA

a càrrec de Reggae per Xics
-The Penguins-

ER
S

a càrrec de Xavier Monge al piano, Xavier
Reyes al violí i la veu de Carolina Blàvia
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Lloc: Plaça Mercadal- Escenari central
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Lloc: Plaça del Mercadal- escenari central
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JOCS, TALLERS I ALTRES
11.00 - 20.00 h CAMERINO DE
MAQUILLATGE I CARPA DE
DISFRESSES

11.00 - 14.00 h i 16.00 - 19.00 h
ESPAI MUNTA TITELLA

11.00 - 14.00 h i 16.00 - 19.00 h
ROOM SCAPE AL CARRER

a càrrec de Galiot Teatre

a càrrec de Gaudire
Inscripcions a www.entrapolis.com/
entrades/escape-balaguer

a càrrec d’El Burro dels Jocs

Lloc: Plaça del Mercadal
Lloc: Plaça del Pou

11.00 - 14.00 h i 16.00 - 19.00 h
HISTÒRIES EN MOVIMENT

11.00 - 14.00 h i 16.00 - 19.00 h
LA RESERVA ART TRUCK
de Solaç

a càrrec de Tantàgora
Lloc: Inici i ﬁnal Plaça del Mercadal

Lloc: Plaça del Mercadal
Lloc: Plaça del Pou

Les editorials recomanen:
TIRADO, Miriam.

Tinc un volcà.
Edició especial.
Vilanova i la Geltrú:
El Cep i la Nansa,
2022
ISBN 978-84-18522-42-0

ESCOFFIER,
Michael.

No s’han de
posar mai
els nens al
congelador. Sant

BARRIE, J.M.

Peter Pan i
Wendy.
Oh My Rabbitt!

DOMÈNECH,
Maria José.

Les veus del
bosc.
Gandia: Lletra
Impresa, 2022
ISBN 978-84-12495-01-0

Feliu de Guíxols:
Tramuntana, 2022
ISBN 978-84-18520-32-7

SAURET, Laia.

ARASA, Cinta.

TALLEC, Olivier.

No totes les
girafes tenen
taques.

Els fets d’armes
a Catalunya.

Hauria volgut.

Barcelona:
Excellence, 2002 ISBN

La Bisbal d’Empordà:
Sidillà Edicions SL.,

Barcelona: Bira Biro,
2022
ISBN 978-84-16490-97-4

2022
ISBN 978-84-12430-63-9

HARTAS, Freya.

ESTRELA, Joana.

MONTANER, Clara.

La granota
Gregori i la
banda de
raucadors.

Noi, noia.

Hola vida!.

Barcelona: Takatuka,
2022

Barcelona: Pol·len
Edicions, 2022

ISBN 978-84-18821-25-7

ISBN 978-84-18580-390

ISBN 978-84-13561-81-3

Hotel Estrany:
Hivern en temps
de primavera.
La Seu d’Urgell:
Meraki, 2022

978-84-12500-84-4

Valls: Cossetània
Edicions, 2022

FERRIER, Katherine i
Florian.

Revista
Pantera :
#magazine #kids
#save #planet.
Altea: Savanna Books,
2019
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ENTREVISTA A
GUIDO FERRO
I VERO GATTI
Vero Gatti és il·lustradora, dissenyadora gràﬁca
i docent. Ha publicat en diversos mitjans, ha
dissenyat portades de discos i també llibres
infantils.
Guido Ferro és il·lustrador i comunicador social,
treballa de manera independent en l’àmbit gràﬁc
editorial i publicitari, il·lustra llibres, revistes i
participa en projectes que involucren la creació
de mons visuals.
Els dos són els autors del cartell d’aquesta edició
de l’Encontats.
1. Com ha estat el camí ﬁns a convertir-vos en
il·lustradors professionals?
Vero: vaig començar l’any 1985, l’any en
què vaig néixer. Precisament fa uns dies em
preguntaven quina relació hi havia entre la
nena que dibuixava i aquesta adulta que treballa
com a il·lustradora i la meva resposta va ser
que justament es troba tot en la mateixa línia
temporal, tots comencem a dibuixar de petits, en
algun moment ho deixem i al ﬁnal en el meu cas,
després d’alguns entrebancs, vaig fer Disseny
Gràﬁc i em vaig tornar a reconnectar amb tot el
món de la creativitat. I vaig descobrir que podia
treballar dibuixant i seguir dibuixant com quan
era nena, però des d’una altra perspectiva.
Guido: en el meu cas, jo també vaig començar de
petit però mai vaig deixar de fer-ho, tot i que ho
tenia com a hobby, no ho veia com una possibilitat
seriosa de dedicar-m’hi professionalment.
Fins que vaig decidir que li volia donar una
oportunitat i aquí és on va tenir molt a veure la
Vero, que va ser una gran inspiració per veure
que era un objectiu totalment assequible i real.
2. Què és el que més us apassiona de la vostra
professió?
Vero: això està bé preguntar-s’ho cada cert
temps perquè pot canviar, i està molt bé adaptarse als canvis i així la passió es va renovant i va
canviant. Però realment a mi el que m’apassiona
és aconseguir trobar una manera de comunicar,
que generi emocions i quan això passa, ja sigui
amb un escrit, un dibuix, una sèrie, un taller…
és molt gratiﬁcant.
Guido: com tot a la vida, és cíclic, i un ha
d’anar trobant la renovació d’energies i forces.
És molt important anar provant coses diferents,
i no entrar en dinàmiques estressants. Tornar a
connectar amb el motiu pel qual un fa la feina
que li agrada, buscar el gaudi.

Guido Ferro

3. Sou els autors del cartell de la 7a edició de
l’Encontats. L’heu fet a dues mans. Com ha
sigut el procés de creació?
Guido: és tot un repte, però és molt divertit.

Vero Gatti

Guido: que conﬁïn en el procés, que no
s’angoixin en excés per voler aconseguir
els objectius que s’han proposat perquè tot
requereix un temps, però s’ha de conﬁar en
un mateix i si treballem, segur que arriben els
resultats.

Vero: sentim que tenim un punt interessant per
explorar entre els nostres dos mons i hi ha molt
potencial per seguir creixent. És un procés molt
dinàmic. Al principi sempre hi ha moments de
crisi, però sabem que un cop superats aquests
moments, després te’n surts i avances. És
qüestió de conﬁança. És molt bonic fer alguna
cosa que ens representi als dos. Veure els vostres
paisatges, construccions, quins animals hi ha
per inspirar-nos… hi ha una mica de Balaguer i
una mica de nosaltres.

Vero: totalment d’acord, la conﬁança és clau
perquè et permet crear amb més llibertat i hi
afegiria que conﬁés en el procés personal, fer
una cerca interior, veure què tenim per dir al
món, això li donarà un caràcter únic al que
fem. I per altra banda, compartir amb altres
que estiguin a la mateixa situació, perquè ajuda
fer coses junts, perquè això et potencia, et fa
aprendre, compartir fa que tot el camí sigui més
amè, més fàcil i així es va construint la carrera

Guido: és un diàleg entre nosaltres i Balaguer.

Guido: I sobretot, intentar gaudir del procés.

4. Quins tallers fareu a l’Encontats?
Guido: farem dos tallers. Un adreçat a infants:
“Animals del meu món” on pretenem que els
nens a partir de la fauna i la cultura local creïn
personatges amb els quals se sentin identiﬁcats.
Està basat en un mapamundi que vaig fer l’any
passat on vaig plasmar més de 200 personatges
humans animalitzats, a partir de la investigació
de les diferents cultures del planeta i la fauna
autòctona de cada regió.
Vero: L’altre taller ens deﬁneix molt i l’hem fet
a molts llocs del món, en versió extensa de 3
mesos de durada o la versió abreujada, que és la
que farem a Balaguer. És una introducció a aquest
concepte que volem transmetre d’”Inventors de
mons”, que proposa la construcció d’un món
des de zero, amb la seva pròpia lògica, els seus
personatges, la seva fauna, la seva ﬂora…
5. Quin consell donaríeu a algú que comença
en el món del disseny i la il·lustració?
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2a JORNADA PROFESSIONAL
D’IL·LUSTRACIÓ I DISSENY GRÀFIC
CIUTAT DE BALAGUER

Dissabte 18 de juny · 11 h
Plaça del Pou
Taller per a infants Animals del meu món
a càrrec de Vero Gatti i Guido Ferro
Places: 40 prèvia inscripció
Inscripcions a: encontats@balaguer.cat

Divendres 17 de juny · 10 h
Casal Lapallavacara
Taller Inventors de Mons
a càrrec de Vero Gatti i Guido Ferro

Divendres 17 de juny · 12 h
Dijous 16 de juny · 19 h
Sala d’actes de la Paeria
Xerrada d’introducció a la pel·lícula Josep
amb Jordi Bartolí, nebot del protagonista del
ﬁlm, i la periodista Montse Armengou, directora
del programa Sense Ficció de TV3

Dijous 16 de juny · 20 h
Sala d’actes de la Paeria
Projecció de la pel·lícula d’animació Josep
òpera prima del dibuixant francès Aurel,
amb guió de Jean-Louis Milesi

Plaça del Mercadal
Xerrada a càrrec de l’il·lustrador
Miguel Bustos

Divendres 17 de juny · 18 h
Pati de l’ediﬁci de la Biblioteca
Taller d’il·lustració per a infants
Omple Namaka de color
a càrrec de la il·lustradora Mireia Pujol,
organitzat per la revista Namaka
Edat recomanada: de 6 a 11
Inscripció a encontats@balaguer.cat
o al telèfon 973 44 34 10

Dissabte 18 de juny · 19 h
Sala d’actes del Casal Cívic
Xerrada L’anguila. La paraula pintada
a càrrec de Paula Bonet

Dissabte 18 de juny · 22 h
Església de Sant Josep
Espectacle Quema la memoria
de Paula Bonet i The New Raemon
Preu: 10 € · Compra d’entrades
a entrades.balaguer.cat

