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El CENTRE QUIM SOLER, la literatura i el vi és una associació cultural
que té la seu al Priorat, al poble del Molar.
El Centre recull el fons de l’escriptor Joaquim Soler Ferret i vol fomentar l’estudi i la difusió de la seua obra. I és un espai que vincula la literatura i el vi. Tot amb una voluntat activa d’implicació en el territori
on s’ubica, el Priorat Per això impulsem i col·laborem en projectes
que relacionen el món del vi (la cultura del vi i tots els agents que hi
intervenen), i el món de la literatura en sentit molt ampli. Organitzem
activitats adreçades als socis (Tertúlies Viteràries) i activitats culturals
obertes i diverses (sempre amb el vi com a motor, excusa o recurs),
que fem de manera itinerant i col·laborativa, pels pobles, cellers
i espais diversos de la comarca. El projecte de més abast són les
trobades d’escriptors i el diccionari literari PRIORAT EN PERSONA. Té
l’objectiu de fer conèixer un territori poc visible en l’imaginari literari
del nostre país. I fer conèixer a la gent del territori, els escriptors convidats, mitjançant intercanvis fructífers per a ambdós mons.

PRIORAT EN PERSONA A/T
Anada: Sis escriptors d’arreu dels Països Catalans passen 4 dies al
Centre, durant els quals quatre persones (els adalils) els ensenyen
el seu Priorat personal.
Tornada: els escriptors tornen a presentar a la comarca l’obra feta
a partir de la seua experiència de l’any anterior.
Volem que el territori i el seu paisatge físic i humà es facin evidents
a través de l’intercanvi i l’experiència compartida amb els adalils
que acompanyen els escriptors, amb els socis del Centre i amb la
resta de gent amb qui es relacionaran durant al seua estada.
No volem transmetre una visió estereotipada ni tòpica del territori
ni del seu paisatge, ni presentar un escenari des d’una superficialitat que el faci intercanviable.
El desenvolupament de la trobada propicia espais, relacions i situacions que generin intercanvis creatius posteriors, que no limitarem a l’àmbit estrictament literari, sinó es poden fer extensius
a qualsevol llenguatge artístic (teatre, dansa, música, arts plàstiques, audiovisuals, etc.)

Els autors es comprometen a crear textos relacionats amb la seua
experiència al Priorat, que s’estructuren en una proposta oberta
que sigui alhora expressió creativa individual i obra col·lectiva.
El format triat pels participants a la primera edició i el Centre és el
d‘un “diccionari literari del Priorat”, que s’anirà fent amb les aportacions de cada edició de la trobada. A la manera d’un diccionari, els escriptors trien entrades i, a partir de la paraula que encapçala l’article corresponent, escriuen els seus textos de manera
absolutament lliure, tant pel que fa a la forma com al contingut
(prosa, poesia, imatge i totes les combinacions possibles).
L’obra es publica en format web, juntament amb els vídeos del
making of del desenvolupament de la trobada i els altres materials
generats a partir de l’activitat. La publicació en format llibre es
preveu per a la recopilació de diverses edicions.

PRIORAT EN PERSONA 2011-2012 (segona edició)
Escriptors:
Sara BAILAC (Tàrrega,1986) És politòloga i poetessa. Va començar
la seva activitat literària a internet l’any 2003 amb el blog Realitats
i Miratges, un dels primers en llengua catalana. Als vint-i-un anys,
va obtenir el premi de poesia Joan Perucho Vila d’Ascó 2007 amb
el seu primer poemari, Inventari d’afectes perduts (Meteora, 2007).
Vénen turbulències (Tria, 2010).
Manuel BAIXAULI (Sueca,1963) Estudia pintura a València, on es fa
un nom com a artista.
Als trenta anys comença a escriure. Espiral, primer llibre que publica, és un recull de contes. El segueixen les novel·les Verso i L’home
manuscrit, amb sis premis, i esdevé, tot i la seua complexitat, un
èxit de vendes
Estrella RAMON (Tortosa, 1964) Fa -o ha fet- de mestra de música,
de professora associada d’universitat, de contacontes i d’escriptora. Li agrada molt la música i toca el piano, l’acordió diatònic,
la flauta de bec i la dolçaina. Sempre li ha interessat el món de les
paraules, tant parlades com escrites.

El primer conte que li van editar va ser La bruixeta fa pipí,
a Editorial La Galera, l’any 1994.
Teresa ROIG (Igualada,1975) Escriptora, col·labora des de jove en
publicacions i ha obtingut diversos premis literaris pels seus contes. És autora de les novel·les L’herència de Horst (Alisis 2007, Premi
Setè Cel 2009), i Pa amb xocolata (Alisis 2008). Amb El primer dia
de les nostres vides (Proa 2010), rep el Premi Roc Boronat 2010.
Toni SALA (Sant Feliu de Guixols, 1969) Es va donar a conèixer amb
Entomologia (1997), el seu primer llibre i amb el qual va guanyar el
Premi Documenta. Per la novel·la Rodalies va obtenir el Premi Sant
Joan de literatura catalana l’any (2004) i el Premi Nacional de Literatura concedit per la Generalitat de Catalunya. El seu últim llibre
és Marina, (2010).

Adalils:
Montserrat DOMINGO, nascuda a Raimat, és ermitana a Sant Joan
del Codolar des de fa més de trenta anys.
Cosme GUINAU, pagès nascut a la Ribera, va ser un dels primers a
fer horticultura ecològica al Priorat. Viu a Falset.
Miquel LLIGADAS, nascut a Sitges, artista escultor, gravador... amb
arrels al Priorat, hi torna per viure-hi, a Capçanes.
Carme SIMÓ, de Bellmunt i Porrera, pagesa i dona compromesa
amb la realitat social i política de la comarca.

La trobada Priorat en Persona 2011-2012 ha estat possible gràcies
al suport i la col·laboració de:
Institució de les Lletres Catalanes
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació - Serveis Territorials de Tarragona
Diputació de Tarragona
Fundació Caixa de Tarragona “Tu ajudes”
Ajuntaments de la Figuera – Pradell - Bellmunt
Consell Comarcal del Priorat
Biblioteca Estrem i Fa de Falset
Cellers Sant Rafel, Ficaria vins, Celler de Capçanes, Acústic celler, Cellers Scala Dei, Orto vins, Mas de l’Abundància, Solà Clàssic, Cooperativa Falset-Marçà,Vinícola del Priorat. La Masrojana - Ràdio Falset
UOC – Offlletra i Pere Rofes

Aquest VÍDEO ha estat possible gràcies als micromecenes que han
participat en el seu finançament a la plataforma VERKAMI
Concepció Vall i Lluís Montserrat

Montse Bellmunt i Nasi Civil

Tere Guerola - Escola Parxis

Gemma Paunné

Xavier Camí i Montserrat Bou

Joan Domingo i Mercè Mateu

Francesc Bou i M. Rosa Sala

Núria Rafel

Teresa Fèrriz

Adelina Escandell

Albert Vernet Pons

Isabel Sabaté

Viki Marco

Montserrat Ribas

Molí de l’Oli

Elisabet Fabregat

Claustre Grau

August Bover

Ester Tur i Nasi Niubó

Joan Josep Rotger i Fabiola Dunyó

Yvette Vigatà i Joan Anguera

Culdesac Produccions

Joaquim Mallafrè i Carme Buixeda

Josep Puig i Assumpta Segura

Djore Kasimir i Helga Rovira

Jordi Castells i Margarida Aritzeta

Filomena Anguera

Carmen Garcia-Rodeja

Laura Bartolomé

Elisabet Solé

Pep Cabré

Pilar Garriga

Eduard Selma i Isabel Gayà

Albert Vernet Mateu

Apen Ruiz

Laura Llahí

M. Dolors Sellés i Cosme Guinau

Mariona Gili

Llicorella vins

Carme Bou

Pepa Sánchez

Víctor Pàmies

Carles Martí

Maite Grifoll

Filomena Anguera

Joan Roset

Carme Escalé

Núria Morral

Blanca Grau

Roger Tarradas

Joan Asens

Virgínia Castillo

Montse Perpinyà

Eulàlia Vernet

Maria Golobardes

Mariona Vernet

Agustí Espallargues

Ruth Domènech

Txell Brogit

Hortènsia Grau

Consol Vernet

Núria Llaberia

Jose M. Riba

Pere Rofes

Jordi Bassó i Marta Juncadella

Montserrat Vernet

Gemma Serra

Berta Gaya

Família Grau Bella

Making of dels 4 dies de la trobada
d’escriptors PRIORAT EN PERSONA 2011-2012
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realització i muntatge: LAURA BARTOLOMÉ
disseny i maquetació: GUILLEM SOLER

edita:

amb el suport de:

