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Xesca Ensenyat (Pollença, 1952-Inca, 2009), 
escriptora, outsider, agitadora cultural i bloguera, 
va morir el proppassat mes de maig de 2009. 

I el millor homenatge que li podem fer és la lectura. 
I no la lectura beata, sinó llegir-la de bell nou, 
lectura nova de trinca –que ve de trencar, i és el 
que va fer ella, una de les veus més insubornables 
de la literatura contemporània catalana. 

Amb les dues taules rodones i una lectura dels 
seus textos volem envestir el plaer de trescar 
pels seus llibres: Ciutat de l’horabaixa, L’amagatall 

de Guipur, Villa Coppola Massa vi per a un sol calze, 
Canvi de perruqueria i altres misèries, Quan venia 
l’esquadra, Quaranta anys no són res o la novel·la 
que ens deixava tastar a L’Hidroavió Apagafocs. 
Pels seus escrits a L’Espira Magazine i pels seus 
articles en premsa i revistes. Volem fer alhora 
un recordatori i una aproximació a la seva 
obra que serveixi per tal de reivindicar-la, i 
reclamar el fet que cal recollir, ordenar i publicar 
els textos que es troben dispersos o en bona 
part inèdits. En defi nitiva, envestir la tasca de 
reclamar el lloc que li correspon en el marc 
de la literatura.



L’amistat com a lleugeresa

participen
Carme Arenas, Alexandre Ballester, 
Marc Cerdó Ensenyat, Joana Serra 
de Gayeta, Maria Victòria Secall 
i Antònia Vicens

modera
Biel Mesquida

dia
27 d’octubre de 2009

lloc
Sala d’actes de l’edifi ci Sa Riera 
(C/ Miquel dels Sants Oliver, 2. Palma)

hora
19.30 h

L’obra com a fonament

participen
Vicent Partal, J.M. Nadal Suau, 
Margalida Pons i Àngel Terron

modera
Sebastià Perelló

dia
28 d’octubre de 2009

lloc
Sala d’actes de l’edifi ci Sa Riera 
(C/ Miquel dels Sants Oliver, 2. Palma)

hora
19.30 h

Lectura de textos

participen
Josep Lluís Aguiló, Alexandre Ballester, 
Miquel Bezares, Hilari de Cara, 
Miquel Àngel Lladó, Bernat Nadal, 
Maria Victòria Secall, Joana Serra de 
Gayeta, Àngel Terron i Antònia Vicens

presenta
Elisenda Farré

dia
29 d’octubre de 2009

lloc
Club Pollença 
(Plaça Major 1. Pollença)

hora
19.30 h
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