11a EDICIÓ del cicle PUNT DE LECTURA 2021 a Agullana
Maria Barbal, Xavier Bosch, Alba Dalmau, Núria Esponellà, Miquel
Martín, Gerard Quintana, Francesc Serés i Vicenç Villatoro són els autors
participants en aquesta 11a edició.
Des del 2011 i per 11è any consecutiu els jardins de la societat La Concòrdia
acullen un programa de xerrades sobre literatura contemporània en el qual participen
narradors que hagin publicat una novel·la durant el darrer any.
El cicle està organitzat per l’Ajuntament d’Agullana i coordinat per Enric
Tubert i té l’esponsorització d’empreses locals i el recolzament de la llibreria 22 de
Girona.
GÈNESI I OBJECTIUS DEL CICLE
Després de diverses convocatòries de l'esdeveniment anomenat (RE)VISIONS,
que es feia a l’espai de l’antic Asil Gomis i que tenia com a epicentre una exposició
d’art contemporani i s’acompanyava d’actuacions teatrals, recitals de poesia,
presentacions de llibres i concerts; aquell plantejament va deixar de ser viable perquè
l’espai de l’antic asil i es va convertir en l’actual centre de dia.
D’aquí va sorgir la proposta actual, concebuda per fer arribar la veu de
diferents narradors al públic de llocs petits, geogràficament remots o perifèrics, com
és el cas d’Agullana i, a la vegada, posar en valor espais patrimonials que té el poble
–en aquesta cas els jardins de la societat La Concòrdia- potencialment molt aptes per
a acollir actes culturals.
11 anys després de la primera edició en aquest nou format, i en mig de la
sotragada que ha suposat per la cultura l’actual pandèmia, Punt de Lectura respon, un
any més, tal com vam fer l’estiu passat, a la voluntat de no resignar-se a quedar fora
del circuit cultural del país, malgrat estar situats geogràficament en un extrem del
mateix i malgrat totes les restriccions que comporten els protocols obligatoris en els
actes públics.
CALENDARI
En aquesta ocasió les sessions seran els cinc divendres del mes de juliol i tres
divendres d’agost. L’horari de les cinc primeres xerrades, és a dir les del mes de juliol,
serà a 2/4 de 8h i les tres darreres, les del mes d’agost, a les 7h del vespre. La darrera
de les sessions està previst de fer-la a la plaça de l’església del veïnat de l’Estrada, amb
motiu de la seva festa major.
FORMAT
El format dels actes és el de xerrada col·loqui, amb un presentador que
introdueix l'autor convidat i justifica el perquè de la seva tria, un segon moment en el
qual l'autor o autora parla de la seva novel·la i de la seva manera d'entendre el fet
d'escriure narrativa en llengua catalana i un tercer moment de col·loqui amb els
assistents.

NÒMINA D’AUTORS
La nòmina dels autors que ja han passat per aquest cicle en edicions anteriors
és molt ampla ja que ens les 10 edicions fetes fins ara han participat en el cicle 45
autors diferents (Vicenç Villatoro, Maurici Pla, Eduard Márquez, Maria Carme Roca,
Martí Gironell, Marius Serra, Maria Mercè Roca, Muriel Villanueva, Jordi Coca, Rafel
Nadal, M. Mercè Cuartiella, Genís Cinca, Blanca Busquets, Josep Maria Fonalleres,
Jaume Clotet, Albert Gassull, Care Santos, Albert Villaró, Antoni Vives, Rosa Font,
Vicenç Pagès Jordà, Sílvia Soler, Maria Barbal, Joan Benesiu, Joan Carreras,
Anna Ballbona, Mar Bosch, Pep Puig, Víctor Amela, Xavier Theros, David Cirici, Josep
N. Santaeulalia, Eva Baltasar, Núria Pradas, Gaspar Hernàndez, Joan-Lluís Lluís, Jordi
Cabré, Uri Costak, Marta Marín-Dòmine, Imma Tubella, Marc Artigau, Manuel Baixauli,
Gemma Ruiz Palà, Mònica Soler-Ranzani i Quim Español.) alguns dels quals com Rafel
Nadal, Martí Gironell, Maria Carme Roca, Maria Mercè Roca, Núria Pradas, Sílvia Soler,
Blanca Busquets i Albert Gassull ho han fet en més d’una ocasió.
Els criteris seguits en la tria dels autors de cada una de les convocatòries
contemplen un seguit de condicionants, entre els quals en aquesta ocasió hi ha: Que
la darrera novel·la d’alguns dels escollits hagi rebut algun premi important. Que la
configuració final de la nòmina de participants es representi un ample ventall d’edats.
Que les obres escollides no estiguin publicades per un únic grup editorial i que hi hagi
varietat en la procedència geogràfica dels autors.
PROGRAMACIO 8 SESSIONS EDICIÓ 2021
El calendari del programa d’aquesta 11a edició del PUNT DE LECTURA 2021
ofereix vuit sessions:
El cicle arrencarà amb la visita de la Miquel Martín autor de La drecera. Amb
una molt bona acollida entre el públic lector, darrerament aquesta novel·la ha estat
guardonada amb el premi Maria Àngels Anglada de narrativa. Aquesta primera sessió
està programada pel 2 de juliol a 2/4 de 8h del vespre.
El segon autor programat és la Maria Barbal, la qual darrerament ha publicat
Tàndem. Amb aquesta obra guanyadora del Premi Josep Pla, el divendres 9 de juliol a
2/4 de 8h del vespre, la Premi d’honor de les lletres catalanes 2021 torna a Agullana
on ja va participar en l’edició del 2015.
La tercera jornada la protagonitzarà la Francesc Serés, autor de La casa de foc,
guanyadora del II Premi Proa de novel·la. El divendres 16 de juliol a 2/4 de 8h del
vespre ens oferirà l’oportunitat de reflexionar sobre les històries soterrades que hi ha
en qualsevol lloc on decidim traslladar-nos a viure i de les conseqüències que poden
derivar-se del fet que decidim investigar-les.
La quarta jornada intervindrà Gerard Quintana autor de la novel·la L’home que
va viure dues vegades. Amb aquesta obra, guanyadora del premi Ramon Llull el
divendres 23 de juliol a 2/4 de 8h del vespre, el cantant del grup Sopa de Cabra dona
un pas més en la seva trajectòria de novel·lista i ens ofereix una història que ve a ser la
d’un nou Faust contemporani.

La cinquena sessió tindrà com a protagonista Alba Dalmau, autora de la
novel·la Amor i no. Amb ella el divendres 30 de juliol a 2/4 de 8h del vespre, els
assistents tindran l’oportunitat de debatre entorn de la gènesi d’una novel·la que posa
en qüestió molts dels tòpics sobre l’amor.
La sisena sessió la protagonitzarà Xavier Bosch autor de la novel·la La dona de
la seva vida. Amb ell, el divendres dia 6 d’agost a les 7h del vespre els assistents
podran escoltar una de les veus de més èxit de la literatura catalana actual i podrà
debatre sobre un tema tant actual com el dels “nens del franquisme”.
La setena sessió tindrà com a protagonista la Núria Esponellà, autora de la
novel·la Ànima de tramuntana, guanyadora del Premi Prudenci Bertrana. Am ella el
divendres 20 d’agost a les 7h del vespre el públic podrà conèixer el procés de
construcció d’una novel·la que relaciona el món dels indiquetes d’Ullastret amb el món
actual.
Tancarà el cicle Vicenç Villatoro, amb la seva novel·la La casa dels avis. Amb la
presentació d’aquesta obra amb la qual acaba la seva trilogia, l’escriptor i periodista de
Terrassa, que ja va participar en la 1a edició del cicle l’any 2011, intervindrà el
divendres 27 d’agost a les 7h. Aquesta darrera sessió es farà a la plaça de l’església de
l’Estrada, amb motiu de la festa major d’aquest veïnat d’Agullana.

Els organitzadors del cicle veiem l’actual situació com una oportunitat per
reivindicar el paper que aquest cicle té en la difusió de l’excel·lent nivell que té la
narrativa actual escrita en català i estem convençuts que el volum d’assistents que en
les edicions anteriors ha estat sempre molt alt ho serà encara més en aquesta 11a
edició.
Els jardins de La Concòrdia tornaran a ser un espai de trobada entre els autors i
el seu públic i ho seran en un moment en el qual -sense menystenir les possibilitats de
les trobades virtuals- ben segur que molts enyorem les trobades presencials amb els
autors que llegim i que estimem.
Per qualsevol dubte poseu-vos en contacte amb:
Enric Tubert Canada
660 24 33 18
etubert@hotmail.com

