
Col·loqui de tardor
Llibre d’amic (1977) de Joan Vinyoli

Casa de la Paraula, Santa Coloma de Farners, 17 de novembre de 2018

La Càtedra  Joan Vinyoli  de  poesia  contemporània  de la  Universitat  de  Girona  i  l’Ajuntament  de Santa
Coloma de Farners organitzen una nova edició del Col·loqui de tardor, de periodicitat bianual. El Col·loqui
és un espai de circulació d’idees obert a tota mena d’interpretacions i relectures de l’obra vinyoliana, que
compta amb la participació d’investigadors, estudiosos i lectors de Vinyoli. Enguany, el Col·loqui de tardor
està dedicat a Llibre d’amic, que Vinyoli va publicar l’any 1977 tot i que conté poemes escrits entre 1955 i
1959, i se celebrarà a la Casa de la Paraula, centre que acull un espai museogràfic permanent dedicat al
poeta Joan Vinyoli.

Programa

Casa de la Paraula

9.30-10.00 h Recepció de participants i entrega de documentació
10.00-10.30 h Benvinguda i inauguració del Col·loqui

Sr. Joan Marí i Bonmatí, alcalde de Santa Coloma de Farners
Sra. Margarida Casacuberta, directora de la Càtedra Joan Vinyoli

10.30-11.30 h Conferència inaugural
Jad Hatem: «Joan Vinyoli et la vision de l’ouvert»

11.30-12.00 h Pausa-cafè
12.00-12.30 h Xavier Saladrigas: «Ramon Llull dins el Llibre d’amic»
12.30-13.00 h Pep Solà: «Cap a la nit perfectiva. Mística i matemàtica en el Llibre d’amic»
13.00-14.00 h Passeig vinyolià

Visita  de la  biblioteca personal  del  poeta,  situada a la  Biblioteca municipal,  i  a  l’
l’Arxiu comarcal de la Selva, on es podrà consultar documentació original del Llibre 
d’amic.

Casa de la Paraula

16.30-17.00 h Visita a l’espai Vinyoli
17.00-17.30 h Conversa entre Jad Hatem, Lourdes Godoy i Joan Peytaví: «L’estudi, l’edició i la 

traducció francesa de Llibre d’amic».
17.30-18.00 h Arnau Vives: «Conèixer i estimar, entre l’amància de Ramon Llull i el Llibre d’amic de 

Joan Vinyoli.
18.00-18.30 h Júlia Català: «Les veus poètiques de Llibre d’amic i Cants d’Abelone de Joan Vinyoli: 

interiorització, intransitivització, essencialització».
18.30-19.00 h Lectura íntegra de Llibre d’amic, a càrrec de Víctor Obiols.

Organitzen: Amb la col·laboració


