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2018, Any Pompeu Fabra

Des dels nou anys viu a Jesús (Baix Ebre). Exerceix de
professor de català per a adults. Ha esdevingut un
destacat i polifacètic divulgador de les Terres de l’Ebre
a través de llibres, exposicions, conferències, poemes,
narracions, llibres d’itineraris i fotografies. També és
guia de natura.

L’any 2018 es commemoren els cent cinquanta anys
del naixement de Pompeu Fabra (Barcelona, 20 de
febrer de 1868 - Prada de Conflent, 25 de desembre
de 1948). Enginyer i filòleg, va tenir un paper cabdal
en la reforma ortogràfica amb la qual es posaven les
bases del català modern. L’any 1918 va publicar la

Ha publicat els volums de narracions Contes del
bosc (1996, Premi Ramon Salvadó Montoriol
1995), Morret pelut de rabosa (1998, Premi Ramon
Salvadó Montoriol 1996), Contalles del Port
(2000), Port endins (2009), El mas de la
Franqueta (2012) i Diari de natura (2016, Premi Joan
Cid i Mulet 2014). Ha col·laborat en els volums de
contes El brogit de l’Ebre (2003), Terres d'aigua (2004)
i L’altre Nadal (2006).

Gramàtica Catalana.

També és autor de guies, itineraris i llibres
descriptius: Fonts del Port (1998); A peu pel massís
del Port (2000); Caminades pel massís del Port:

emboscades de tardor meravellosa: el Matarranya, la
Terra Alta, el Baix Ebre, el Montsià i el Baix
Maestrat (2002); Endevineu els ocells: el delta de
l’Ebre, la Plana i el Port (2002); Paisatges de l’Ebre: el
delta i el Port (2004); El massís del Port: de font en
font (2005); Guia de les Terres de l’Ebre (2006, Premi
Jordi Cartanyà de Turisme); El massís del Port, el plaer
de l'aventura (2007); Terres de l’Ebre: vida i
colors (2010); Natura (2010); Baix Ebre, 17 excursions
a peu (2011); El massís del Port, bellesa
insòlita (2013), i Terres de l'Ebre i Matarranya
encisadores (2016).
És autor de poemes editats en tres reculls d' Els
Trobadors de l’Ebre (1996, 1997 i 1998). També va
recitar textos en els espectacles de la cantautora i
compositora ebrenca Montse Castellà, L’escriptor
inexistent i Gèminis. Va ser membre col·laborador de
la Fira Literària de Jesús i del jurat de diversos
concursos literaris i fotogràfics.
El 1999 va ser nomenat jesusenc de l’any per la
trajectòria literària artística. L’any 2010 va rebre el
Premi Compromís en reconeixement a la defensa del
català com a eina de comunicació (2010).
És autor de reportatges fotogràfics (amb textos
inclosos) en revistes com Descobrir Catalunya,
Naturaleza Salvaje o L’Informatiu Jesusenc. També ha
fet exposicions fotogràfiques itinerants: El delta de
l’Ebre: oasi per a les aus (2002) i Paisatges de l’Ebre:
el Delta, la Plana i el Port (2004). A més, ha contribuït
amb fotografies en centres informatius d’institucions i
organismes de les Terres de l’Ebre.

2018, Any Pedrolo
“Mai no es llegeix prou encara que es
llegeixi massa.”
Mai no sabem si falten pàgines o si en sobren. No
cal que les lectures siguin solitàries. No és
indispensable que sigueu indiscrets. No llegiu a
ritme d'escriptura. No llegiu entre formigues. No
negligiu les comes. No oblideu que hi ha paraules
naturalment en cursiva.
Manuel de Pedrolo (l’Aranyó,
1 d’abril de 1918 - Barcelona,
26 de juny de 1990) va ser un
dels escriptors més prolífics de
la literatura catalana. Va
treballar tots els gèneres, des
de la novel·la als contes,
passant pel teatre. Les seves
obres es van arribar a traduir en 20 llengües
diferents.

Mecanoscrit del segon
origen
...I aleshores, quan l'Alba ja deixava el
cistellet per tal de llançar-se a l'aigua
sense ni treure's la roba, ja que només
duia uns pantalons curts i una brusa
sobre la pell, el cel i la terra van
començar a vibrar amb una mena de
trepidació sorda que s'anava fent més
forta, una mena de terratrèmol, i un dels
nois, que havia alçat el cap, digué:
—Mireu!

