El cicle Tocats de Lletra es consolida com un dels
festivals literaris de referència a Catalunya
S'ha ratllat la plena ocupació en la majoria de la quarentena d'activitats programades que
han aconseguit congregar més de 8.000 persones, xifra que supera l'edició anterior.
Amb la literatura irònica com a “leit motiv”, el cicle ha aconseguit arribar a diferents
públics i ha comptat amb la participació de destacats actors i escriptors.
El festival és la suma de la col·laboració de moltes entitats i persones de Manresa i el
Bages que se l'han fet seu i l'aportació dels quals resulta fonamental per al seu èxit.
Manresa, 31 d'octubre de 2011.- La cinquena edició del cicle Tocats de Lletra, coorganitzat per
l'Ajuntament de Manresa i el Gremi de Llibreters de Catalunya, ha suposat la consolidació
definitiva d'un festival que durant el mes d'octubre ha omplert de literatura i llibres diversos espais
de la capital del Bages a través d'una quarentena d'activitats. La literatura irònica ha centrat moltes
de les propostes del cicle, que ha comptat amb la participació d'actors de la talla de Montserrat
Carulla, Lluís Marco, Mar Ulldemolins, Ferran Rañé o Anna Barrachina i de destacats escriptors
com Jaume Cabré, Joan Margarit, Pere Rovira, Enric Casasses, Matthew Tree i Kirmen Uribe; el
cicle ha tingut també la implicació de nombroses institucions i entitats de la ciutat i la d'autors
locals com Sònia Moya i Jordi Estrada.
En aquesta edició del Tocats de Lletra, l'assistència als actes ha augmentat respecte altres edicions i
s'han aconseguit superar els 8.000 assistents de l'edició anterior. “La programació d'activitats ha
tingut una gran resposta del públic. Molts espais s'han omplert del tot o hi ha hagut una assistència
superior al 90%. No són grans aforaments però tractant-se de temes literaris és tot un èxit”, afirma
Joan Calmet, regidor de cultura de l'Ajuntament de Manresa. Calmet també explica que “les
xerrades han funcionat molt bé i en general s'ha notat molt d'interès pel cicle”. De la mateixa
manera s'expressa Antoni Daura, president del Gremi de Llibreters de Catalunya, que comenta que
“el cicle Tocats de Lletra és una experiència que ha arrelat i que ha anat molt bé, amb molta gent
que assistia als actes expressament o bé se'ls trobava en molts espais de Manresa. D'alguna manera
es pot dir que hem recuperat el recital al carrer i a això la gent li agrada”. D'entre els actes, Daura
destaca la taula rodona referent a l'edició independent “que fa una tasca excel·lent i impagable en un
país on la gran creativitat literària no acaba d'anar acompanyada d'un augment dels lectors; també es
mostra satisfet del fet que “amb pocs mitjans es pot aconseguir una programació bona i de qualitat”.
Entre la quarentena d'activitats programades hi ha hagut propostes adreçades a públics diversos sota
els distintius de “Tocats als barris”, “Tocats Joves”, “Tocat +60” i “Tocats Off”, aquest últim amb
activitats com el “Cercatasques poètic” per diversos bars de la ciutat i que han estat tot un èxit
d'assistents. L'últim cap de setmana s'ha sumat al festival el "Quiosc.cat", de l'Associació de
Publicacions Periòdiques en Català (APPEC), on s'han pogut trobar més d’un centenar de revistes
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en català així com promocions i
ofertes en la venda i la subscripció. Els organitzadors ja pensen en repetir èxit en la sisena edició.
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