
   
 

I Cicle de confinament sobre autors i autores 

Deu minuts cada dia sobre un autor o autora 

#CompartimCultura #CompartimConeixement 

La Fundació Miquel Martí i Pol organitza, de la mà de Reduccions. Revista de 

poesia i La Cava Poesia, el I Cicle de confinament sobre autors i autores.  

Es tracta de donar a conèixer autors i autores de la literatura catalana a través 

de vídeos de deu minuts de durada que de dilluns a dijous s’aniran fent públics a 

través de les xarxes socials de la Fundació (@fundaciommp) i de Reduccions. 

Revista de poesia (@reduccions). 

El cicle compta amb la participació d’un seguit d’experts i investigadors que 

comparteixen el coneixement adquirit amb tothom i que han sintetitzat 

l’explicació dels autors i les autores en un espai breu de temps amb l’objectiu 

d’apropar-los a l’usuari d’una manera divulgativa. 

La idea és contribuir a donar a conèixer la literatura catalana a través del món 

digital en uns moments de confinament obligat en què les xarxes socials ens 

permeten establir relacions des de casa i ens ofereixen escletxes de llibertat. 

Amb les intervencions fetes de la mà d’experts s’ofereix contingut de qualitat 

que pot quedar a la xarxa i ser usat, posteriorment, per personal educador, 

professionals de biblioteques i, per descomptat, usuaris amants de la literatura.  

 

En un principi el cicle s’havia configurat en un programa de quinze dies, però vist 

l’allargament del confinament, també s’allarga el cicle, que, de moment, ja 

compta amb intervencions fins la setmana del 13 d’abril.  

 

Tota la informació a  

@fundaciommp / miquelmartiipol.cat 

@reduccions / reduccions.uvic.cat 

 

 

El cicle es porta a terme amb la col·laboració de Diputació de Barcelona. 

També col·laboren en diverses xerrades: Cafè Central i Fundació Jacint 

Verdaguer. 

 

 



   
 

Programa 

Març 

Dilluns 30 

Lluís Solà a càrrec de Pep Paré 

Dimarts 31 

Víctor Sunyol a càrrec de Núria Armengol 

Abril 

Dimecres 1 

Segimon Serrallonga a càrrec de Jaume Coll Mariné 

Dijous 2 

Miquel Martí i Pol a càrrec de Montse Caralt 

Dilluns 6 

M. Àngels Anglada a càrrec de Francesc Codina 

Dimarts 7 

Najat El Hachmi a càrrec de Carme Rubio 

Dimecres 8 

Josep Grau a càrrec de Raquel Santanera 

Dijous 9 

Andreu Febrer a càrrec de Víctor Sunyol 

Dilluns 13 

Màrius Torres a càrrec de Toni Clapés 

Dimarts 14 

Jacint Verdaguer a càrrec d’Anna Maluquer 

Dimecres 15 

Anna Dodas a càrrec de Maria Sevilla 

Dijous 16 

Joves autores a càrrec de Meritxell Matas 

 


