18 d’abril, 2/4 de 5 de la tarda

9a edició
BERENAR LITERARI 2019

Dijous Sant a El Cucut és
SANT JORDI!

Més de 100 autors assistiran, dijous 18 d’abril,
a la 9a edició del Berenar Literari que organitza
la Llibreria El Cucut de Torroella de Montgrí.

El Berenar Literari és un espai de trobada, distes i amable, entre autors, traductors,
il·lustradors, editors, lectors i ha aconseguit convertir-se en l’esdeveniment cultural més
important que se celebra a l’Empordà previ a la diada de Sant Jordi.
Buscar la complicitat i el contacte directe entre els que escriuen i els que llegeixen, és l’objectiu
del Berenar Literari. La voluntat de la Llibreria El Cucut és reivindicar les llibreries com espai
natural de trobada entre els autors i els seus lectors i fomentar la lectura.
Aquesta voluntat, forma de fer i ser, de la Llibreria El Cucut, ja va ser reconeguda l’any 2017
amb el Segell de Qualitat de Llibreries que atorga el ministeri de Cultura.
El Berenar Literari s’ha consolidat, no només com l’esdeveniment cultural més important que
se celebra a l’Empordà; el Berenar Literari és ja l’acte que congrega més nombre d’autors,
en una sola tarda, de tot el territori català. Enguany els autors, traductors, il·lustradors
confirmats són 115.

Alguns dels autors que hi participen aquest any són: Vicenç Pagès Jordà, Rafel Nadal,
Adriana Oltra, Núria Esponella, Fúlvia Nicolás, Toni Soler, Teresa Juvé, Miquel Fañanàs,
Mònica Pérez, Gerard Quintana, Borja de Riquer, Maria Mercè Roca, David Cirici, Gemma
Sardà, Jordi Campoy, Mey Zamora, Carles Sala, Jordi Dausà, Roser Amills... Podeu
consultar tots els autors assistents al Berenar Literari aquí.

Al Berenar Literari també hi participen editors i altres professionals del sector.

Al Berenar Literari, a més llibres, també hi ha productes locals i de tot l’Empordà. Durant tota
la tarda es podran degustar productes gastronòmics oferts per: Fleca can Francès, La Brava,
Celler Mas Patiràs i Empordà Consell Regulador de la Denominació d’Origen. Sense
oblidar els més de 1500 brunyols (bunyols) cuinats per tot l’equip de la Llibreria El Cucut.

El Berenar Literari compta amb el suport del Gremi de Llibreters de Catalunya,
l’Ajuntament de Torroella de Montgrí i Òmnium.
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