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Biblioteca Pública de Tarragona,   

Fortuny, 30, 43001 Tarragona 

 

Telèfons. Informació: 977 240 331, 977 240 544 

bptarragona.cultura@gencat.cat 

 
HORARI D’ESTIU: 

Dilluns de 15 h a 20 h  

Dimarts i dijous de 10 h a 20 h  

Dimecres i divendres de 10 h a 15 h 

Dissabte tancat 

 

WEB http://bibliotecatarragona.gencat.cat 

BLOG CINEMÚSICA http://bptbloc.wordpress.com 

BLOG BIBLIOTECA & TGN  https://

bibliotecaiciutat.wordpress.com/ 

 
CONNECTA’T AMB LA BIBLIOTECA 
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CONVERSES D’ESTIU 

 
Tres dijous, tres poetes 

Juliol 2019 

http://www.facebook.com/newyorkpubliclibrary
http://www.twitter.com/nypl
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DIJOUS 4 DE JULIOL 2019 a les 18.30 h 
 

Conversa amb Juan Carlos Elijas   

  
Juan Carlos Elijas  Escorihuela (Tarragona, 1966) és 
catedràtic d’ensenyament secundari a l’Institut 
Pons d’Icart de Tarragona, llicenciat en Filologia His-
pànica (UB) i doctor (UNED) en Teoria de la Literatu-
ra i Literatura Comparada. Una selecció de la seva 
obra poètica en llengua castellana es pot trobar 
a Ontología poética (1998-2014) (2015). En llengua 
catalana, ha editat Per un nus a la gola  (Premi Ma-

ria Mercè Marçal 2012), Flors a les parpelles (Premi Paco Mollà 2014) i 
Tríptic dels déus absents (2018). Ha publicat en diverses revistes literàries i 
va ser un dels fundadors de la Tertulia de Poesía Mediona 15 de Tarragona. 
Ha rebut diversos premis, entre altres:  Quatre gats 1998 (Barcelona), Pre-
mio de Poesía J.Agustín Goytisolo 2001 (Barcelona),  Premio de Poesía Ge-
rardo Diego 2001 (Tomelloso),  Amantes de Teruel (2017), Premio Interna-
cional Amado Alonso, Miguel Labordeta (2003).   
 

Ha publicat  més de vint llibres de poesia: Balada de Berlín (2017), Tarde 
azul y jackpot (2017), Seis sextetos (2017), Sustancia última del mundo 
(2017), Cuaderno de Pompeyo (2010), Sonetos a Simeonova (2014), Camino 
de Extremadura (2005).               

CONVERSES D’ESTIU 
 

 Durant aquest mes de juliol parlarem en to distès amb tres poetes del 

Camp de Tarragona. Conversarem sobre la seva experiència literària, quins 

motius els empenyen a escriure poesia, quines dificultats troben per ser 

publicats, com adapten la tècnica al seu estil o quins són els seus projectes 

més immediats, les fites on els agradaria arribar i , és clar, de tot el que 

goseu preguntar-los.     

 

 

DIJOUS 11 DE JULIOL 2019 a les 18.30 h 
 

Conversa amb Glòria Coll  
              

Glòria Coll Domingo (Riudoms, 1988) ha publicat 
Oda als objectes (Premi Amadeu Oller 2013), Terri-
tori inhabitable (Premi Miquel Martí i Pol 2015) i 
Retorn (2017). Ha viscut a Barcelona i a Utrecht, 
d'on va tornar el 2016 havent finalitzat els estudis 
superiors de música. Ha estat convidada als princi-
pals festivals de poesia en llengua catalana, i els 
seus poemes han aparegut publicats en revistes literàries com Reducci-
ons i antologies com Mig segle de poesia catalana (2018). 
 

La seva formació com a poeta ha anat sempre en paral·lel a la seva for-
mació com a violoncel·lista i, si bé mai no s'han arribat a tocar del tot, són 
els dos pols sobre els quals fluctua. Pel que fa a la literatura, ha seguit 
cursos universitaris de Filologia Catalana i d'Estudis Literaris, i, en l'àmbit 
musical, ha estudiat a l'Esmuc, al Conservatori d'Utrecht i al Conservatori 
d'Amsterdam.   
 

DIJOUS 18 DE JULIOL 2019 a les 18.30 h 
 

Conversa amb Conxita Jiménez  
 

Conxita Jiménez Abril, nascuda a Girona el 1969, ha 
viscut gairebé sempre a Tortosa, i actualment viu a 
Tarragona. És autora dels poemaris La cruï-
lla (2008), Flors de sal (2010), La ciutat adormi-
da (2010), Terres i vents, que compta amb el Premi 
Serret (2014), La pell trencada (2018) i El bres de les fargues (2018). El 
cant dels mol·luscs juntament amb Poemari de fuga, d’Alexandre Planas i 
Ballet, van rebre ex aequo el Premi Revista Mirall 2017. L’any 2018 també 
va rebre el IX Premi de Poesia al Carrer, de l’Ametlla de Mar, amb el poe-
mari El gest d’Yrit.  També ha publicat col·laboracions ens revistes literàri-
es i poemes en  llibres col·lectius com Nit de la Poesia 2003 i Nit de la Po-
esia 2004 i el relat breu “El Clip” al recull col·lectiu Dos germans asimè-
trics i altres contes.  


