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1. Activitats realitzades 

 

 

Club de lectura: Un film (3000 metres) de Víctor Català 

Biblioteca Víctor Català (L’Escala) 

8 de gener de 2020 

 

En el marc de la programació estable del club de lectura 

de novel·la “Va de lletres”, organitzat per la Biblioteca 

municipal Víctor Català de l’Escala, la primera obra que 

es va comentar l’any 2020 va ser la novel·la Un film (3000 

metres), de Víctor Català. La sessió va comptar amb la 

participació de Margarida Casacuberta, directora de la 

Càtedra Víctor Català. A banda de repassar els aspectes 

més rellevants de la novel·la, l’acte també es va servir per 

situar aquesta obra en el conjunt de la trajectòria 

literària de l’escriptora escalenca.  

 

 

Conferències sobre Solitud de Víctor Català 

Instituts d’Educació Secundària 

Primer trimestre 2020 

 

La Càtedra Víctor Català d'estudis sobre el Modernisme va participar al programa 

“Llengua i Literatura Catalanes a Batxillerat”, impulsat per l’Institut de Llengua i 

Cultura Catalanes de la Universitat de Girona. Aquest programa de conferències 

s’adreça especialment a l’alumnat de Batxillerat i ofereix continguts complementaris 

al seu currículum escolar. Així, la conferència promoguda per la Càtedra Víctor 

Català se centra en la novel·la Solitud, una de les obres de lectura prescriptiva de la 

matèria “Literatura catalana”, que es cursa en la modalitat de Batxillerat humanístic. 

 

La conferència «Solitud, el tresor literari de Víctor Català», impartida per la filòloga 

Laura Masmiquel, es va dissenyar amb l’objectiu d’aprofundir en la novel·la de 

l’autora i també per despertar l’interès del públic més jove envers l’obra de Víctor 

Català i el seu context. La xerrada, programada al llarg del curs 19-2020, enguany 

s’ha realitzat als següents centres:  

 Institut Puig Cargol de Calonge  

 Institut Vallvera de Salt  

 Institut de Torroella de  Montgrí 

 Institut de Santa Coloma de Farners 
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Presentació del llibre Víctor Català, l’escriptora emmascarada 

Arxiu Comarcal de la Garrotxa (Olot) 

17 de gener de 2020 

 

L’assaig literari de Margarida Casacuberta, Víctor Català, l’escriptora emmascarada, 

es va presentar a la ciutat d’Olot el divendres 17 de gener de 2020. L’acte va tenir 

lloc a l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa i va comptar amb la participació de la 

professora i poeta Rosa Vilanova, a més de la mateixa autora, la directora de la 

Càtedra Víctor Català. En aquest llibre, Casacuberta s’encarrega d’analitzar les 

diverses màscares que Caterina Albert es va anar construint al llarg de la seva 

trajectòria per tal de crear la seva obra d’art total, que es va desenvolupar sota el 

pseudònim Víctor Català. 

 

 

Club de lectura: Solitud de Víctor Català 

Biblioteca Carles Fontserè (Porqueres) 

29 de gener de 2020 

 

Una de les activitats impulsades per la Càtedra Víctor Català d’estudis sobre el 

Modernisme que compta amb més participació de públic són les dinamitzacions de 

clubs de lectura a les biblioteques públiques. En aquest sentit, la Biblioteca Carles 

Fontserè de Porqueres va dedicar la seva sessió del mes de 

gener a comentar la novel·la Solitud, de Víctor Català. La 

sessió va ser conduïda per Margarida Casacuberta, 

directora de la Càtedra Víctor Català, que va oferir un 

acostament rigorós a l’obra més coneguda de l’escriptora. 

Així doncs, a través de la dinamització de clubs de lectura, a 

més de difondre les activitats i les iniciatives de difusió de 

l’obra de Víctor Català que portem a termes des de la 

Càtedra, també es promou la presència de l’escriptora en la 

programació de les activitats organitzades per les 

biblioteques públiques de les comarques gironines. 
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Conferència sobre Víctor Català 

Biblioteca Carles Fages de Climent (Figueres) 

13 de febrer de 2020 

La directora de la Ca tedra Ví ctor Catala , Margarida Casacuberta, va pronunciar una 

confere ncia sobre la vida i l’obra de Ví ctor Catala  a la Biblioteca Carles Fages de 

Climent de Figueres amb motiu de l’obertura dels clubs de lectura dedicats a 

comentar algunes de les obres de l’escriptora escalenca. 

 

La confere ncia de Casacuberta va 

posar en relleu l'obra litera ria de 

Ví ctor Catala  i tambe  la seva 

personalitat. En aquest sentit, 

l’adopcio  del pseudo nim literari 

va servir a l’autora per construir, 

al llarg de la seva vida, una 

determinada imatge pu blica. Així  

doncs, combinant l’exposicio  del 

periple vital de Caterina Albert i 

la trajecto ria litera ria de Ví ctor 

Catala , Casacuberta va situar 

l’autora i la seva obra en el context histo ric, polí tic i cultural que li va tocar de viure 

i, per tant, fent-se resso  tambe  de la recepcio  de les seves creacions litera ries.  

 

 

Projecció de Solitud, de Romà Guardiet 

Alfolí de la Sal (L’Escala) 

27 de febrer de 2020 

 

En el marc dels actes previs al gruix d’activitats de 

la Vila del Llibre 2020, l’Ajuntament de l’Escala, 

amb la col·laboracio  de la Ca tedra Ví ctor Catala  va 

programar una sessio  de cinefo rum dedicada a 

l’adaptacio  cinematogra fica de la novel·la Solitud 

de Ví ctor Catala . El film, dirigit per Roma  

Guardiet, es va projectar a la sala d’actes de l’Alfolí  

de la Sal i va comptar amb la presentacio  del 

director del film i del nebot de l’escriptora 

escalenca, Lluí s Albert. En acabar la pel·lí cula, es 

va obrir un torn de discussio  perque  el pu blic 

assistent pogue s comentar els aspectes me s 

rellevants de la pel·lí cula i posar-los en relacio  

amb la novel·la de Ví ctor Catala . 
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Vila del Llibre. Taula rodona «Escriptores empordaneses universals: Víctor 

Català, Aurora Bertrana i Maria Àngels Anglada» 

Galeria Port 25 (L'Escala) 

1 de març de 2020 

 

En el marc de la Vila del Llibre 2020 es va 

celebrar, el dia 1 de març, la taula rodona 

«Escriptores empordaneses universals». 

L’acte va comptar amb la participacio  de 

Margarida Casacuberta, directora de la 

Ca tedra Ví ctor Catala . La taula rodona 

pretenia establir vincles entre les obres 

de Ví ctor Catala , Aurora Bertrana i Maria 

A ngels Anglada, escriptores empordaneses i mediterra nies universals.  

 

L’objectiu de la taula rodona, moderada per la periodista i escriptora Ba rbara Julbe, 

pretenia fer un recorregut per la literatura catalana del segle XX a trave s de les obres 

i la vida de les tres escriptores. Per aquest motiu, a me s de la participacio  de 

Casacuberta, l’activitat tambe  va comptar amb la prese ncia de la professa i 

escriptora Rosa Vilanova, la filo loga Anna Perera i l’editora i llibretera Gemma 

Garcí a. La taula rodona va comptar amb un nombro s pu blic que va omplir 

l’aforament de la Galeria Port 25 i tambe  els seients exteriors.  

 

 

Diàleg «Descobrim Víctor Català» 

Cèntric, Espai Cultural (El Prat de Llobregat) 

2 de març de 2020 

 

El 2 de març va celebrar-se l’obertura del cicle “Dia legs Literaris”, una iniciativa de 

Ce ntric, Espai Cultural del Prat de Llobregat. L’acte inaugural del cicle va consistir 

en un dia leg al voltant de la figura de Ví ctor Catala . La directora de la Ca tedra Ví ctor 

Catala , Margarida Casacuberta, va participar a l’activitat, que tambe  va comptar amb 

la participacio  de l'actriu Mí riam Iscla. Durant l’acte, a me s, es va realitzar una breu  

lectura dramatitzada d’alguns fragments de l’obra de Ví ctor Catala , a ca rrec de les 

actrius A ngela Jove  i Sí lvia Sabate .  

 

L’objectiu de la iniciativa era recuperar i 

reivindicar la figura i l’obra de Ví ctor 

Catala . En aquest sentit, l’acte tambe  va 

servir per donar a cone ixer l’assaig de 

Casacuberta Víctor Català, l'escriptora 

emmascarada, així  com difondre les 

activitats de la Ca tedra Ví ctor Catala . 
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Presentació del llibre Víctor Català, l’escriptora emmascarada 

Llibreria Embat (Palma de Mallorca) 

5 de març de 2020 

 

El llibre de la directora de la Ca tedra Ví ctor Catala , Margarida Casacuberta, dedicat a 

l’escriptora escalenca va ser presentat a la Llibreria Embat de Palma de Mallorca. 

D’aquesta manera es demostra l’intere s per la figura i l’obra de Ví ctor Catala  i les 

activitats de la Ca tedra, que va me s enlla , fins i tot, de les fronteres autono miques. 

La presentacio  va comptar amb la participacio  de l’autora, Margarida Casacuberta, 

acompanyada per la professora de literatura de la Universitat de les Illes Balears 

Margalida Pons. L’acte va comptar amb un nombro s pu blic assistent, que va escoltar 

amb atencio  les explicacions de les dues ponents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferència «Víctor Català: la solitud de Caterina Albert» 

Casa Museu Llorenç Villalonga (Binissalem, Mallorca) 

6 de març de 2020 

 

El 6 de març va tenir lloc, a la Casa Museu Llorenç Villalonga de Binissalem 

(Mallorca), la confere ncia «Ví ctor Catala : la solitud de Caterina Albert», a ca rrec de la 

directora de la Ca tedra, Margarida Casacuberta. L’acte va ser presentat per Damia  

Pons, escriptor i professor de la Universitat de les Illes Balears. La confere ncia va 

tractar sobre la figura de l'escriptora 

Caterina Albert i el seu alter ego, Ví ctor 

Catala , des d'una perspectiva eminentment 

divulgativa. En aquest sentit, Casacuberta 

tambe  va reivindicar la importa ncia de 

l’Espai Ví ctor Catala  de l’Alfolí  de l’Escala 

com un equipament de primer ordre per 

posar en valor la figura i l’obra de Ví ctor 

Catala , així  com potenciar la seva difusio  a 

tota mena de pu blics. 
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Direcció de Treballs Finals de Grau sobre Víctor Català 

Curs 2019-2020 

 

La directora de la Ca tedra Ví ctor Catala  d’estudis sobre el Modersnime, Margarida 

Casacuberta, enguany ha dirigit dos treballs finals de grau (TFG) dedicats a analitzar 

algunes obres de l’escriptora escalenca. Concretament, Casacuberta va tutoritzar els 

treballs elaborats per dues graduades recentment en Llengua i Literatura Catalanes, 

Laura Pujol i Nata lia Cufí . 

 

El treball de Pujol portava per tí tol «Paisatges simbo lics, clarobscurs i “animalets 

feiners” a Drames rurals, de Ví ctor Catala . La creacio  d'una obra co smica a partir de 

l'animalitzacio  dels personatges», en que  l’estudiant focalitzava especialment 

l’atencio  del treball en el proce s d’animalitzacio  a que  Ví ctor Catala  sotmet els 

personatges de les narracions incloses a Drames rurals. 

 

Per la seva banda, Cufí  va sustentar el seu treball en l’elaboracio  d’una ana lisi 

comparativa entre La infanticida i L’Aleixeta, dues de les obres me s punyents de 

Ví ctor Catala . Tots dos TFG, que van presentar-se i defensar-se el 22 de juny de 2020, 

van obtenir una qualificacio  global d’excel·lent. 

 

 

Conferència sobre Solitud, de Víctor Català 

Biblioteca Julià Cutiller (Llagostera) 

14 de juliol de 2020 

 

La Ca tedra Ví ctor Catala  d’estudis sobre el modernisme va col·laborar estretament 

amb la Biblioteca Julia  Cutiller de Llagostera, per la dinamitzacio  d’una vetllada 

litera ria a l'aire lliure sobre la novel·la Solitud, de Ví ctor Catala . L'acte es va dur a 

terme a l'exterior de la biblioteca, a la plaça August Vidal, per garantir les mesures 

de prevencio  i seguretat contra la Covid-19, i va comptar amb la participacio  de 

Margarida Casacuberta, directora de la ca tedra.  

 

La confere ncia es va centrar en la novel·la Solitud, l’obra 

me s coneguda de Ví ctor Catala . Tanmateix, la xerrada 

tambe  va servir per posar en relleu alguns aspectes 

biogra fics de Caterina Albert i Paradí s. En aquest sentit, 

l’adopcio  del pseudo nim masculí  va servir a l’autora 

per a construir, segons Casacuberta una “obra d’art 

total”: la seva pro pia imatge pu blica. Així  doncs, la 

confere ncia va servir per posar de manifest la 

necessitat de determinar la influe ncia que van exercir 

les circumsta ncies histo riques, polí tiques i culturals, en 

la recepcio  de l’obra de Ví ctor Catala .  
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Així  mateix, la confere ncia de Casacuberta sobre l’obra de Ví ctor Catala  tambe  va 

servir per donar a cone ixer, entre el pu blic assistent, les activitats que es porten a 

terme des de la Ca tedra Ví ctor Catala  de la UdG així  com totes les iniciatives de 

difusio  de l’obra de l’autora que es porten a terme amb la col·laboracio  de 

l’Ajuntament de l’Escala. 

 

 

Conversa «Elles parlen de Caterina Albert» 

Ateneu Barcelonès (Barcelona) 

17 de setembre de 2020 

 

El dijous 17 de setembre, la sala Oriol Bohigas de l'Ateneu Barcelone s va acollir la 

conversa “Elles parlen de Caterina Albert”, un acte que, inicialment, havia de 

celebrar-se durant la primavera de 2020 i que es va haver d’ajornar a causa de la 

Covid-19. L’activitat, organitzada amb la col·laboracio  de la Ca tedra Ví ctor Catala , va 

comptar amb la participacio  de Margarida Casacuberta, directora de la ca tedra, que 

va mantenir un dia leg amb Blancallum Vidal, poeta i editora del volum Tots els contes, 

de Ví ctor Catala . L’acte va ser moderat per la filo loga i tambe  escriptora Anto nia 

Carre -Pons, i va ser presentat per Joan Safont, coordinador de la Seccio  de Llengua i 

Literatura de l’Ateneu Barcelone s.  

 

Durat la conversa, les dues ponents van tractar sobre la figura de Ví ctor Catala  / 

Caterina Albert des de vessants i perspectives diferents, fet que va afavorir una 

major comprensio  del personatge per part del pu blic que va omplir l’aforament 

reduí t de la sala. En aquest sentit, algunes de les qu estions tractades van ser 

l’adopcio  del pseudo nim, la conscie ncia d’escriptora i la recepcio  crí tica per part 

d’altres autors coetanis o posteriors. Un altre dels aspectes me s rellevants de la 

conversa va ser la problema tica entorn les qu estions de ge nere, plantejada ja en el 

mateix tí tol de l’activitat: «Elles parlen de Caterina Albert». Així  doncs, la feminitat 

va ser un altre dels trets destacables de la conversa, que tambe  va comptar amb la 

col·laboracio  del PEN Catala . 

 

La conversa va ser 

enregistrada i es pot 

recuperar en el segu ent 

enllaç. 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=THz1z0T9eWs
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Participació al IV Congrés de l’Associació de Joves Investigadors en Llengua i 

Literatura Catalanes: «L'esguard del mal: mirades i violència en la narrativa 

breu de Víctor Català» 

2 d’octubre de 2020 

 

Recentment s’ha incorporat a l’equip de 

la Càtedra Víctor Català d’estudis sobre el 

Modernisme la becària de doctorat Carla 

Riera, que desenvoluparà en els propers 

anys una tesi sobre la narrativa de Víctor 

Català, sota la direcció de Margarida 

Casacuberta. Enguany, Carla Riera ha 

participat al IV Congrés Internacional de 

l’Associació de Joves Investigadors en 

Llengua i Literatura Catalanes, que havia de tenir lloc a la Universitat de Barcelona 

entre el 30 de setembre i el 2 d’octubre de 2020, i finalment es va celebrar per 

mitjans telemàtics. En el marc d’aquesta trobada acadèmica, Riera va presentar una 

comunicació que portava per títol «L’esguard del mal: mirades i violència en la 

narrativa breu de Víctor Català». 

 

 

Participació al III Congrés Geografies Literàries: «La relació entre el paisatge 

natural i la representació del mal als contes de Víctor Català» 

Universitat de Vic 

8 d’octubre de 2020 

 

Una de les tasques de la becària de doctorat Carla Riera, sempre sota la direcció de 

la directora de la Càtedra Víctor Català, Margarida Casacuberta, és desenvolupar una 

línia d’estudi sobre la relació que es pot establir entre el paisatge i les 

característiques negatives dels personatges que apareixen en les narracions de 

Víctor Català. En aquest sentit, Riera també va participar al III Congrés Geografies 

Literàries, que es va celebrar a la Universitat de Vic entre el 8 i 9 d’octubre de 2020. 

Concretament, Riera va presentar en aquest congrés una comunicació titulada «La 

relació entre el paisatge natural i la 

representació del mal als contes de 

Víctor Català». La intervenció de Carla 

Riera va despertar l’interès del públic 

assistent, i això va permetre posar en 

coneixement dels investigadors la 

tasca d’estudi i anàlisi de l’obra de 

Víctor Català que es porta a terme des 

de la càtedra amb la col·laboració de 

l’Ajuntament de l’Escala.  
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Càpsula: «Modernisme, el monstre noucentista» 

Activitat virtual 

12 de novembre de 2020 

 

En el marc de les “Càpsules vespertines” impulsades per l’Associació Cultural Casa 

Orlandai de Barcelona, la directora de la Càtedra Víctor Català, Margarida 

Casacuberta, va participar en una sessió programada durant la tardor 2020 

dedicada a “Allò monstruós”. En 

concret, Casacuberta es va centrar en 

l’estètica del Modernisme literari que 

es va desenvolupar en l’àmbit català a 

començament de segle XX, període que 

emmarca la producció literària de 

Víctor Català, i les tensions que el 

corrent modernista mantenia amb 

l’estètica Noucentista. L’activitat es va 

celebrar telemàticament, i la sessió de 

Casacuberta es va poder seguir a través 

de la plataforma Zoom. 

 

 

Publicació del volum 6è de la Història de la Literatura Catalana 

 

En el sisè volum de la nova Història de la Literatura 

Catalana, el segon dels quals dedicat a la literatura 

contemporània, es tracten de manera específica els 

tres corrents estètics més importants del tombat 

dels segles XIX-XX: el Modernisme, el Noucentisme 

i les avantguardes. En aquest sentit, cal destacar la 

participació de la directora de la Càtedra Víctor 

Català d’estudis sobre el Modernisme, Margarida 

Casacuberta, en la redacció de diversos capítols 

sobre la literatura modernista. A més, Casacuberta 

també és autora del capítol dedicat exclusivament 

a Víctor Català. Així doncs, amb l’aparició d’aquesta 

publicació acadèmica, Casacuberta ha pogut posar 

en relació l’obra de Víctor Català amb la d’altres 

autors modernistes del mateix període històric. 
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2. Activitats suspeses 

 

Jornades «Noms de ploma, noms de dona?» 

Alfolí de la Sal (L’Escala) 

 

Un dels focus d’interès de la Càtedra Víctor Català d'estudis sobre el modernisme és 

reflexionar sobre la utilització de pseudònims masculins per part de Víctor Català 

així com altres escriptores. A partir dels estudis desenvolupats des d’aquest àmbit 

cultural, amb l’organització de les jornades «Noms de ploma, noms de dona?» 

pretenem fer arribar al conjunt de la ciutadania les problemàtiques de la qüestió de 

gènere i oferir una major consciència col·lectiva sobre aquest aspecte, tant a nivell 

literari com social i també institucional.  

 

Amb aquests objectius es van programar les jornades «Noms de ploma, noms de 

dona?», previstes inicialment pels dies 13 i 14 de novembre de 2020, tal com 

s’indicava en el pla de treball de l’any 2020. Tanmateix, les restriccions sanitàries 

derivades de la segona onada de la Covid-19 han impossibilitat la seva celebració en 

les dates fixades, i d’acord amb les indicacions de l’Ajuntament de l’Escala, es va 

acordar traslladar la realització de les jornades pels dies 15 i 16 de gener de 2021. 

 

Des de la Càtedra Víctor Català tenim la voluntat de mantenir el programa de les 

Jornades «Noms de ploma, noms de dona?» previst inicialment, i que el canvi afecti 

només les dates de celebració. D’aquesta manera, mantindrem els compromisos 

adquirits anteriorment amb les participants que ja havien confirmat la seva 

participació a la jornada: Valèria Gallard, Imma Merino, Eva Vàzquez, Sara Capdevila 

i Neus Real. Així mateix, es mantindrà la ponència inaugural de Margarida 

Casacuberta, directora de la càtedra, per tal de situar el cas concret de Víctor Català 

en el marc que li correspon i oferir algunes possibles vies de treball sobre la qüestió. 

A més, també estava prevista la programació de l’espectacle Infanticida, per 

complementar les jornades amb una activitat de caire més aviat lúdic i eminentment 

divulgatiu. Tanmateix, la disponibilitat de la companyia no ha permès reprogramar 

l’espectacle en les noves dates i, per aquest motiu, s’ha optat per substituir la 

representació per «Solitud a Stromboli», a càrrec d’Imma Colomer i Fina Rius. 

 

En aquest sentit, la constant coordinació amb l’equip de l’Àrea de Cultura de 

l’Ajuntament de l’Escala, en tant que entitat co-organitzadora de les Jornades «Noms 

de ploma, noms de dona?», ha estat de vital importància a l’hora d’establir els termes 

de la reprogramació, tant per les qüestions logístiques com també per l’afectació que 

tindrà aquest canvi de dates en el pressupost de la Càtedra Víctor Català previst 

d’executar enguany. 

 



12 
 

Curs de formació docent sobre Víctor Català 

Biblioteca Víctor Català (L’Escala) 

 

La Càtedra Víctor Català havia previst organitzar, en col·laboració amb l’Institut de 

Ciències de l’Educació Josep Pallach de la UdG, un curs de formació per al professorat 

d’educació secundària sobre la figura i l’obra de Víctor Català, així com el context 

modernista en què cal inscriure-la. El curs havia de tenir lloc a l’Escala l’última 

setmana de juny de 2020. Tanmateix, la impossibilitat de celebrar jornades de 

formació presencials imposada pel Departament d’Ensenyament, sumada a les 

dificultats en la reprogramació de totes les sessions a causa de la Covid-19, van 

impossibilitar-ne la seva celebració. Malgrat això, pel proper 2021, la Càtedra Víctor 

Català preveu emprendre accions per fomentar la presència de l’escriptora en 

l’àmbit educatiu i, en especial, fomentar el coneixement del docents sobre la seva 

obra i la seva figura.  

 

 

Conversa a l’entorn de Víctor Català 

Llibreria 22 (Girona) 

 

Per a l’any 2020 es va preveure l’organització de dues converses a l’entorn de Víctor 

Català. La primera havia de celebrar-se a l’Ateneu Barcelonès el 18 de març, però 

finalment va celebrar-se el mes de setembre, tal com s’ha pogut constatar en 

l’apartat anterior d’aquesta memòria. La segona conversa, que comptava amb la 

participació confirmada de l’escriptora Najat El Hachmi i el dramaturg Albert 

Arribas, moderada per Margarida Casacuberta, estava programada pel 27 de març i 

havia de celebrar-se a la Llibreria 22 de Girona. Tanmateix, les dificultats a l’hora 

d’acordar una data disponible que permetés la celebració d’actes presencials en 

espais tancats ha fet desestimar, per part de la Càtedra Victor Català, la possibilitat 

de reprogramar aquest acte dins l’any 2020. 
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3. Relacions internes i externes 

 

31 de gener de 2020. Conferència plenària de Margarida Casacuberta en el marc 

de la III Jornada Ex-libris de literatura catalana i Batxillerat. Facultat de Lletres de la 

Universitat de Girona. 

 

7 de febrer de 2020. Reunió de seguiment de la Càtedra Víctor Català. Alfolí de la 

Sal (L’Escala). 

 

5 de març de 2020. Assistència a l’estrena de l’espectacle Solitud, dirigit per Alícia 

Gorina. Teatre Nacional de Catalunya (Barcelona). 

 

19 d’abril de 2020. Llançament del vídeo promocional de l’assaig Víctor Català, 

l’escriptora emmascarada. 

 

22 d’abril de 2020. Conversa virtual sobre la relació del poeta Joan Maragall amb 

la ciutat d’Olot. 

 

23 d’abril de 2020. Lectura d’un fragment de Víctor Català per celebrar la diada de 

#SantJordiVirtual 

 

1 de juny de 2020. Reunió de seguiment (virtual) de la Càtedra Víctor Català. 

 

22 de juny de 2020. Defensa i presentació de TFG dedicats a Víctor Català. Facultat 

de Lletres, Universitat de Girona. 

 

16 de juliol de 2020. Presentació de «The spaces of violence in Victor Català’s short 

stories», a càrrec de Carla Riera, a les IV Jornades d’Investigadors Predoctorals de la 

Universitat de Girona. 

 

19 de juliol de 2020. Assistència a l’espectacle Infanticida, dirigit per Marc Angelet. 

Sala La Planeta (Girona). 

 

28 de setembre de 2020. Reunió de seguiment de la Càtedra Víctor Català. 

Ajuntament de l’Escala. 

 

14 d’octubre de 2020. Gravació de càpsules audiovisuals dedicades a Víctor Català. 

Alfolí de la Sal (L’Escala). 

 

26, 28 i 30 d’octubre de 2020. Reunions virtuals de replanificació de les Jornades 

«Noms de ploma, noms de dona?» amb l’equip de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament 

de l’Escala. 

https://www.youtube.com/watch?v=vJA8meWGzMI
https://www.youtube.com/watch?v=4xXvJNCtHdg
https://twitter.com/i/status/1253233508581023744
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20 de novembre de 2020. Participació de Margarida Casacuberta al Congrés 

Internacional “Cultural Organizations: Between the Local and the Global (1880-

1960)”. Universitat Oberta de Catalunya. 

 

11 de desembre de 2020. Participació de Margarida Casacuberta a la Jornada 

“Literatura catalana contemporània: institucionalització i llengua literària”. 

Universitat de Barcelona.  

 

22 de desembre de 2020. Reunió virtual de planificació de les jornades «Noms de 

ploma, noms de dona?» amb el tècnic de Cultura de l’Ajuntament de l’Escala. 

 

23 de desembre de 2020. Reunió virtual amb el director de la Institució de les 

Lletres Catalanes sobre la col·laboració amb càtedres universitàries. 
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