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El Centre Quim Soler, la literatura i 

el vi, del 19 al 22 d’octubre de 2017  

organitza 5a edició de  

PRIORAT EN PERSONA 

trobada d’escriptors  

 

El Centre Quim Soler com cada any 

convida uns dies al Priorat autors 

d’arreu dels Països Catalans per 

estar-s’hi, per viure’l i veure’l amb 

els ulls i els mots de quatre persones 

de la comarca, que els parlaran del 

seu Priorat i els el faran conèixer de  

primera mà. 

L’objectiu d’aquest encontre i 

intercanvi és fer descobrir i 

conèixer, a través de la seua gent, un 

paisatge físic i humà, tangible i 

intangible, massa poc visible en 

l'imaginari literari del nostre país,  

perquè el puguin tenir de referent o 

d’escenari. I, a la vegada, volem fer 

conèixer de manera directa, a la gent 

de la comarca, sobretot a la tornada,  

els escriptors convidats i propiciar 

intercanvis diversos, a les escoles, 

biblioteca, etc.  

No volem transmetre una visió 

estereotipada del territori, ni 

presentar un escenari des d’una  

superficialitat que el faci 

intercanviable. Volem que la nostra 

realitat, el nostre paisatge cultural 

es facin evidents a través de 

l’intercanvi i l’experiència 

compartida amb les persones de la 

comarca, els adalils, que els 



acompanyen durant la seua estada aquí, 

a la vinguda. A la tornada, l’any 

següent, els autors presenten els 

textos creats a partir de la seua 

experiència, textos que són publicats 

a  www.prioratenpersona.cat una obra 

oberta, individual i col·lectiva 

alhora, que es va fent a cada edició 

de la trobada i que és la transposició 

virtual de l’experiència terra a 

terra. 

 

 

Els escriptors convidats: 
 

Anna Ballbona (Montmeló, 1980) 

escriptora i periodista. 

 
Esperança Camps (Ciutadella de 

Menorca, 1964) escriptora, narradora 

 
Martí Domínguez (Madrid,1966) 

escriptor, articulista i professor 

universitari. 

 
Raül Garrigasait (Solsona, 1979) 

escriptor, traductor i editor  

 
Antoni Munné-Jordà (Barcelona, 1948), 

escriptor, editor, estudiós de la 

ciència-ficció.  

 
Elisenda Roca (Barcelona, 1963), 

periodista, escriptora i directora 

teatral 

 



 

 

Els ADALILS (Les persones que els 

acompanyaran): 

 

Encetem la cinquena edició i seguim 

recorrent els pobles de la comarca per 

triar els adalils. Enguany pugem a 

Figuera, baixem al Masroig i anem 

d’Escaladei a Porrera. Farem tombs, 

això sempre està assegurat. Des d’un 

former a una xica que va viure la 

primera edició del PeP quan estudiava 

fins a un pagès i una restauradora de 

mobles. Mosaic del nostre paisatge 

humà, ric i divers. Són els 

encarregats de transmetre aquest 

territori als nostres convidats, en 

persona.  

 

Maria Anguera, del Masroig, 5a 

generació de família de fusters i 

restauradora del moble.  

 

Jonàs Macip, de Porrera, orgullós de 

reivindicar, amb humilitat però amb 

tota la dignitat del món, ser pagès.   

 

Lluís Porqueres, d’Escaladei, forner 

de la mongia 

 

Júlia Viejobueno, de la Figuera de 

família pagesa, recent graduada en 

estudis literaris 

 



 
 

ACTE DE CLOENDA OBERT AL PÚBLIC 
 

 
diumenge, dia 22  

a partir de les 11.30 

 

SALA POLIVALENT 

LA MORERA DE MONTSANT 

 
 
 

Taula rodona  

entre els escriptors, els adalils i 

representants institucionals  

 

 

RECITAL 

VENIVINUM 

Salvador Giralt, paraula 

Marc Egea i Jordi Rallo, música 

 

Vermut  

per a tothom 

 

 

 



Organitza: 

 
Centre Quim Soler, 

la literatura i el vi 
 

Amb el suport de: 
 
Institució de les Lletres Catalanes 
Consell Comarcal del Priorat 
Institut Ramon Muntaner 
Diputació de Tarragona 
 

Ajuntaments:  
La Figuera 
La Morera de Montsant 
 
 
I la col·laboració de: 
 

Cellers:  
Fiaria Vins, la Figuera 
Orto vins, el Masroig 
Celler Masroig, el Masroig 
Joan Simó, Porrera 
Vall Llach, Porrera 

Altres: 
La Masrojana 
 
Addend 
 
Ràdio Falset 
Biblioteca Estrem i Fa de Falset 
Canya i Gram 
Pere Rofes 
Ca la Càndia 
Claustre Grau 
Estudiants del Grau de Llengua i 
Literatura Catalana de la URV 


