
lertúlies literàries amb escriptors Nleidatans

L'any 1991 va guanyar el premi literari Les Talúries, amb el
recull de contes Els perills de ser dona, publicat I'any 1994
per Pagès editors. Des d'aleshores ha publicat novel'les,
reculls de contes i un recull de microrelats, a més d'haver
col'laborat en diverses publicacions.

Font Maria Pons-

cció,dtoo-res de la'Ítlaria.Pons ' , . ' ,; ,' '

1 . PetÍts crims familiars i altres microrelats. Lleida: Pagès, 2017.
2. [Amb altres autors]. Escata de Drac, "Relafs de Sant Jordi". Lleida: I'Ajun-

tament, 2015.
3. Ahir vaig obrir els ulls. Lleida: Pagès, 2012.
4. [Amb altres autors]. Lleida, cròniques de la transformació d'una ciutat.

Lleida: Pagès,2012.
5. Fruits prof¡iöiús. Lleida: Pagès, 2002.
6. [Amb altres autors]. Jaume Magre en el record. Lleida: I'Ajuntament, 2002.
7 . Sonata per a homes. Lleida: Pagès, 1999.
8. [Amb altres autors]. Les cançons de I'aigua. Lleida: I'Ajuntament, 1997.
9. [Amb altres autors]. Dones í literatura a Lleida. Lleida: I'Ajuntament, 1997.
10.Perdré la memòria. Lleida: Pagès, 1997.
'11 .Treure la pols. Lleida: Pagès, 1995.
12. [Amb altres autors]. 1793, Naixement d'un Nou Món a l'Ombra de la Re-

ptiblica. Lleida: Universitat de Lleida, 1995.
13. EIs perills de ser dona. Lleida: Pagès, 1994. Premi Les Talúries, 1991 .
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l0 imprescindibles de
La Bíblia.

la Maria Pons (biografia lectora)

Quevedo, Francisco de. Antología poética.

Espriu, Salvador. Laia.

Kafka, F ranz. Metamorfosi.

El lazarillo de Tormes.

Pérez Galdós, Benito. La desheredada.

Bertrana, Prudenci. Josafat.

Guy de Maupassant. Bola de Sebo.

Gautieç Théophile. Confes fantastiques.

Torres, Màrius. Poesles d'en Màrius Tones.

Per a saber-ne més
. Lletres catalanes.

Els 10 de... Tertúlies literàries amb escr¡ptors lleidatans
"Els 10 de... Tertúlies literàries amb escriptors lleidatans" consisteix en una
sèrie de trobades mensuals de petit format en les quals diversos autors lo-
cals presentaran icomentaran la seva obra ioferiran les seves 10 recoma-
nacions literàries imprescindibles als assistents.

Les sessions, coordinades i conduïdes per la periodista Anna Sáez,
tenen I'objectiu de donar veu i difondre I'obra dels autors locals i de promou-
re la lectura i els fons de la Biblioteca, de manera que els assistents puguin
endur-se en préstec algunes de les obres comentades.

http://diaricomplice.blogspot.com.es/ I @lukanora

Calendari de sessions

. 27 d'ab¡il de 2O17. Els 1 0 de Maria Pons.

. 18 de maig de 2017. Els 10 de Francesc Puigpelat

. 15 de juny de 2017. Els 10 de Marta Alòs.

Les sessions es realitzen a les 18.30, al Vestíbul de l'Àrea de Col.lecció Local (2a planta)

Podeu consultar les guies de lectura de cada sessió a la nostra pàgina web:
http://bibliotecalleida.gencat.caVcalbpl_colleccio_digital/guies_lectura/
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