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T

eniu a les mans el segon número de la
revista Empelt, corresponent al 2019 i
que inclou l’activitat literària que Maestrat Viu va desenvolupar durant l’any anterior al voltant de l’Estiu Literari al Maestrat.
Empelt és un projecte de publicació a cavall
de l’especialització, la ciència i la cultura, que
busca el desenvolupament de la cultura literària comarcal com a contribució al patrimoni comú de la literatura en llengua catalana.
Com a tal publicació, ens movem dins dels
estudis comarcals o locals des d’un enfocament universal, que entén que la literatura
feta al Maestrat és tan digna de ser tinguda
en compte com la de qualsevol altra procedència i, per tant, val la pena projectar-la com
a valor cultural del patrimoni de la comarca,
susceptible, doncs, de ser conegut i valorat
per la societat del Maestrat i específicament
per les seues noves generacions.
Durant l’any que ha transcorregut entre l’elaboració i aparició del primer número i la publicació d’aquest segon número, Maestrat Viu,

Empelt • Núm. 2 - 2019

que és l’entitat editora de la revista, ha portat
a terme diverses activitats de difusió de la publicació, amb actes de presentació a Traiguera,
Barcelona i València, als quals s’han anat lligant
accions de distribució d’exemplars de la revista
en establiments de referència. Igualment, hem
començat a treballar en la subscripció i en la
distribució d’exemplars a demanda. Els resultats poden qualificar-se d’incipients i amb tota
seguretat hauran de desenvolupar-se’n més a
mesura que la publicació vaja adquirint trajectòria, una trajectòria íntimament lligada a
l’Estiu Literari al Maestrat, l’autèntica factoria
de producció de continguts culturals i estudis
que nodreixen la publicació i van recuperant
i endreçant des de 2017 les manifestacions diverses de la literatura comarcal.
L’edició de l’Estiu Literari de 2018 va tindre
seu a Sant Mateu, seguint la dinàmica d’ubicar gairebé tots els actes a la població en què
l’any anterior s’han celebrat els Premis Maestrat Viu. Així va ser en relació a Sant Mateu,
que el 2017 havia acollit aquest acte central
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Club de lectura de Res no és personal amb Joan-Elies Adell, a l’agència de lectura de Sant Mateu (Fotografia
de Josep Meseguer-Carbó. Arxiu Maestrat Viu)

del calendari anual de l’associació. Aquesta
entitat ja compta amb una trajectòria de sis
edicions que va inciar-se el 2014 a Peníscola i
porta recorreguts cinc pobles de la comarca.
L’agència de lectura de Sant Mateu va acollir
la trobada presencial del club de lectura de
l’Estiu Literari amb Joan-Elies Adell, autor
vinarossenc del poema Res no és personal, en
aquell moment flamant director de la Institució de les Lletres Catalanes, i la trobada literària, en què van tindre lloc la conferència i les
comunicacions que conformen els continguts
centrals d’aquest número. Després de la ruta
literària Xarxa prima a Vinaròs, que va conduir la mateixa autora Amàlia Roig, la ruta
Dotze campanades, de Joan Besalduch, va posar
el colofó a l’edició de 2018 amb un recorregut
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literari per la capital històrica del Maestrat.
El fet de realitzar dues rutes literàries permet
sempre un excurs més enllà de la seu de cada
any, amb una ruta que ofereix el caràcter comarcal a l’Estiu. Alhora, la possibilitat de realitzar una ruta literària a la localitat en què
tenen lloc la majoria d’activitats, suposa una
valorització del patrimoni local, que es mostra als assistents perquè tinguen un tast que
relliga literatura i vida d’una manera molt especial, apta per a l’experiència personal i per
a l’educació literària.
Maestrat Viu agraeix a l’Ajuntament de
Sant Mateu la disponibilitat i el suport material i institucional que va prestar a l’edició de
l’Estiu Literari al Maestrat de 2018. Obrir-nos
les portes de l’agència de lectura va permePresentació
Vicent Sanz Arnau

tre conèixer una infraestructura cultural que
hauria de funcionar com un rellotge en tots
els pobles de la comarca, el dinamisme de la
qual dona compte del nivell cultural de la societat local i de la implicació que té en l’educació dels infants i els jóvens.
I de l’Estiu Literari als continguts d’aquest
número. Òscar Pérez Silvestre signa la revisió
sobre Joaquim Garcia Girona en complir-se
el centenari de la publicació de la seua obra
mestra Seidia. Es tracta d’un estudi exhaustiu
sobre l’estat de la qüestió i va més enllà aportant dades noves sobre la figura de mossèn
Xoxim en una sistematització que constitueix
una referència indispensable per a estudis
posteriors de l’escriptor benassalenc. L’autor
és llicenciat en Filologia i publica les seues
recerques sobre literatura, història social de
la llengua i cultura tradicional i història lo-

cal d’Eslida i la serra d’Espadà des de 1997;
és membre de la redacció de la revista Saó i
col·laborador de diverses publicacions de recerca.
Joan Garí és escriptor, doctor en Filologia i
catedràtic de Valencià. Ha destacat com a assagista i col·laborador periodístic en mitjans
escrits i és president de l’Associació Borrianenca de Cultura. En el seu article, ressegueix
l’itinerari literari pel Maestrat que va fer personalment als cinquanta anys de la publicació
d’El País Valenciano de Joan Fuster en el seu
llibre Viatge pel meu país.
L’article de l’editor Francesc Gil-Lluch recull les vivències en primera persona al voltant de Raval de Lletres, primer projecte juvenil
que serveix a l’autor per fer un repàs de l’ambient literari de la comarca als anys vuitanta
del segle xx i de la seua trajectòria en relació a
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l’edició en llengua catalana, fins a l’actualitat,
tot relacionant aquells inicis amb la seua activitat professional actual.
Josep Igual fa un exercici semblant des del
punt de vista del creador literari iniciat en l’ambient literari del Benicarló de la primera època
democràtica, aportant informacions de primera
mà que han de servir per construir una tradició
literària comarcal pròpia. L’autor és escriptor i
cantautor. Ha publicat llibres de poesia i narrativa i manté el blog Plàncton, i participa activament en la vida literària de les Terres de l’Ebre.
Finalment, Enric Querol aporta informació
sobre tres poetes moderns del Maestrat, fent
llum en una etapa històrica molt poc trescada
per la recerca i els estudis literaris, i situant el
Maestrat en el context històric i cultural dels

segles xvi, xvii i xviii, de manera que se’n pot
copsar el nivell cultural a l’època. L’autor, llicenciat en Filologia Anglesa i doctor en Filologia Hispànica, forma part del grup d’investigació Mímesi de la Universitat de Barcelona
i ha orientat la seua activitat de recerca cap a
la literatura catalana de l’Edat Moderna. Dins
d’aquesta línia, ha investigat la producció literària del Maestrat i els Ports.
A continuació, es reprodueix la taula redona amb què es clou cada any la trobada d’estudi, que en aquesta ocasió va girar al voltant
del tema “El Maestrat en la literatura catalana” i va permetre valorar la trajectòria del
Maestrat com a temàtica literària i també la
presència de la comarca en el panorama actual de la literatura catalana.

Presentació d’Empelt a Traiguera, 7 de desembre de 2018 (Arxiu Maestrat Viu)
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Trobada literària del Maestrat 2018, a l’agència de lectura de Sant Mateu, 4 d’agost de 2018 (Fotografia de
Josep Meseguer-Carbó. Arxiu Maestrat Viu)

En conjunt, en aquesta segona edició de la
trobada d’estudi de l’Estiu Literari al Maestrat, els continguts presentats apunten cap al
desplegament en diferents direccions de la
recerca, ja que s’hi van presentar treballs de
diferents èpoques, de manera que es va poder
fer una aproximació a la continuïtat de la tradició literària en l’àmbit comarcal.
Aquest segon número inicia la publicació
de les rutes literàries que s’han portat a terme
en les edicions de 2017 i 2018 de l’Estiu Literari al Maestrat. Aquests materials estan basats
en la fitxa estàndard compartida per Espais
Escrits Xarxa del Patrimoni Literari Català,
l’associació privada sense ànim de lucre que
aglutina les institucions que vetlen i promo-
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uen la lectura i els estudis dels escriptors patrimonials de la literatura catalana. L’objectiu
de l’Estiu Literari al Maestrat amb relació a
les rutes literàries consisteix a construir un
patrimoni literari propi que esdevinga equiparable al d’altres llocs de l’àrea lingüística
catalanoparlant amb la finalitat d’enriquir
i potenciar la cultura literària comarcal. Les
fitxes que trobarà el lector aporten els aspectes indispensables per fer les rutes que s’hi
expliquen. Es tracta, doncs, de descripcions
succintes de rutes que ja s’han portat a terme
i ara es posen a disposició dels centres educatius i del públic lector.
També s’inicia la secció de ressenyes de publicacions d’interès literari, lingüístic, huma-
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nístic i patrimonial, que, a entendre del consell de redacció, mereixen ser recollides sobre
el Maestrat. Es tracta d’una secció on aniran
apareixent comentaris sobre novetats relacionades amb la temàtica de la revista que tinguen un pes específic significatiu.
Esperem les aportacions d’aquelles persones interessades en l’àrea del coneixement
que tractem i posem a disposició les pàgines
de la revista perquè vegen la llum en forma
d’article aquelles recerques que s’estiguen realitzant dins i fora de l’àmbit universitari. És
així que es pot fer créixer l’empelt de la cultura del Maestrat.
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