45a edició dels Premis Octubre

A

rriba la 45a edició
dels Premis Octubre i ho fa de la
millor manera possible:
recuperant els congressos
que se celebraven fa anys,
en una setmana plena
d’activitats culturals i de
reflexió. Un any més, la
ciutat de València esdevindrà, la darrera setmana
d’octubre, el motor de la
cultura catalana, el punt
de trobada entre el món
literari, polític i social
d’arreu del nostre país.
Així, els dies 26, 27, 28 i
29 d’octubre tindran lloc
diversos congressos: «Els
maquis: la resistència armada contra el franquisme
(1936-1965)», «Congrés
commemoratiu del seté
centenari de la mort de
Ramon Llull» i «Escriptors
refugiats. La literatura en

l’exili», que, a més, rebrà
un guardó especial en
la nit del lliurament dels
premis. A més, durant la
setmana també hi haurà
altres actes culturals, com
l’actuació de Miquel Gil
en homenatge a Llull, la
presentació del llibre Història del protestantisme als
Països Catalans, de Carod
Rovira, o l’actuació poètica
d’Irakli Kakabadze a Ca
Revolta.
Finalment, dissabte 29
a la nit els Premis Octubre esdevindran el colofó
d’una setmana intensa
i atapeïda d’activitats,
atorgant, com cada any,
el premi d’assaig Joan
Fuster, el Premi Vicent
Andrés i Estellés de poesia
i el Premi Andròmina de
narrativa.

«Els maquis: la resistència armada
contra el franquisme (1936-1965)»
«Els maquis: la
resistència armada contra
el franquisme (19361965)» se centra en un
aspecte clau de la lluita
antifranquista: la lluita
que els guerrillers van dur
a terme per enderrocar
el franquisme un cop
acabada la Guerra Civil
espanyola. Així, aquest
congrés pretén donar

una visió de conjunt del
que va ser el fenomen
guerriller en totes les
seues dimensions i posar
en relleu l›Agrupació
Guerrillera de Llevant
i Aragó (AGLA), així
com recordar els grans
guerrillers que van lluitar
fins al final i homenatjar
Quico Martínez, el darrer
guerriller encara viu.

Dimecres 26 d’octubre
18.00 h:«Els maquis: antecedents, desenvolupament i crisi
de la guerrilla contra Franco. Notes sobre la dona en la
guerrila», Pelai Pagès i Blanch.
19.30 h: «Aux armes, étrangers. Organització i lluita dels
republicans en els moviments guerrillers de la Resistència
Francesa», Alejandro Acosta López.

Dijous 27 d’octubre
18.00 h: «La guerrilla rural: de Marcel·lí Massana a Ramon
Vila Capdevila, ‘Caracremada’», Josep Clara.
19.30 h: «La invasió de la Vall d’Aran: ‘La Reconquista de
España’», Jordi Ibarz.

Divendres 28 d’octubre
18.00 h: «La guerrilla urbana: Josep Lluís Facerias i Quico
Sabaté», Ricard-Camil Torres.
19.30 h: «L›AGLA: l’Agrupació Guerrillera de Llevant i
Aragó», Josep Sánchez Cervelló.

Dissabte 29 d’octubre
11.00 h: «José Castro Veiga ‘O piloto’: l’últim guerriller»,
Alfonso Eiré.
12.30 h: «Memòria de la guerrilla».
Modera: J.M. Santacreu. Intervindran: Dolores Cabra i
Quico Martínez, l’últim guerriller

Altres activitats
Dijous 27 d’octubre
19.00 h: Presentació del llibre Història del protestantisme
als Països Catalans, de Josep Lluís Carod Rovira

Els congressos tindran lloc a l’Octubre CCC
Per assistir-hi, cal inscriure’s al correu
premisoctubre@gmail.com. La inscripció és gratuïta.

Organitzen:
Institució Cívica i de Pensament Joan Fuster, 3i4 i IFACC

Col·laboren:
Institucions cíviques: ACPV, AELC,
Associació Arxiu de la Memòria «Joan B. Basset»,
Ca Revolta, Fundació Francesc Eiximenis, PEN català.
Universitats: Universitat d’Alacant, Universitat de les Illes
Balears, Universitat Jaume I, Universitat Politècnica de
València, Universitat Miguel Hernández,
Universitat de València.
Amb el suport de: Ajuntament de Barcelona, Ajuntament
de València, Diputació de Barcelona, Diputació de Girona,
Diputació de Lleida, Generalitat Valenciana.

