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El Congrés Internacional Mercè Rodoreda s'inaugura demà a Barcelona

BARCELONA, 30 de setembre (EUROPA PRESS) - El Congrés Internacional Mercè Rodoreda s'inaugurarà demà i durant quatre dies omplirà l'Institut d'Estudis 
Catalans (IEC) de Barcelona de reflexions i anàlisis sobre la figura i obra d'una de les escriptores més universals de la narrativa catalana i de la qual aquest any se 
celebra el centenari del seu naixement. 

Segons ha informat l'IEC en un comunicat, la conferència inaugural titulada 'La recepció de l'obra de Mercè Rodoreda als Estats Units' anirà a càrrec de la membre 
de la Universitat de Virgínia de l'Oest (EUA), Kathleen McNerney. 

Dijous i divendres experts com ara la membre de la Universitat París IV i del Centre d'Estudis catalans de París, Denise Boyer, que analitzarà la construcció dels 
personatges rodoredians, i el membre de la Universitat Rovira i Virgili, Joaquim Mallafré, que tractarà les traduccions de les obres de l'escriptora. 

Barbara Luczac, Marina Gustà, Josep Maria Sobrer, Kathryn Everly i Carme Arnau, tots membres de diverses universitats, també aprofundiran en les 
característiques de la trajectòria literària de Rodoreda. 

A més de les conferències, se celebrarà la taula rodona 'L'escriptora vista pels escriptors', amb la intervenció dels autors Maria Barbal, Josep Maria Castellet, 
Baltasar Porcel i Francesc Serés. 

Una xerrada sobre les versions teatrals i televisives de 'La plaça del Diamant' reunirà el dramaturg Josep Maria Benet i Jornet, l'actriu Sílvia Bel i el membre de la 
Universitat Brown Enric Bou. 

El congrés està organitzat per l'IEC, la Fundació Mercè Rodoreda i la Societat Estatal de Commemoracions Culturals, adscrita al Ministeri de Cultura . 
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La professora McNerney assegura que Rodoreda no es llegeix "tant 
com caldria" als Els Estats Units

BARCELONA, 1 d'octubre (EUROPA PRESS) - La professora de literatura peninsular a la Universitat de Virgínia de l'Oest (Estats Units), Kathleen McNerney, ha 
pronunciat aquesta tarda la conferència inaugural del Congrés Internacional Mercè Rodoreda --celebrat pel centenari del naixement de l'autora--, en què ha 
assegurat que l'obra de la catalana "no es llegeix tant com caldria" perquè "no poden llegir l'original", sinó la traducció castellana, ha explicat en una entrevista amb 
Europa Press. 

A la seva ponència, titulada 'La recepció de l'obra de Mercè Rodoreda als Estats Units', la docent nord-
americana ha especificat que "no és un problema" llegir Rodoreda en castellà i sí "una llàstima" que no es 
llegeixi tant com es mereix, tot i que sí que té un ampli reconeixement entre el professorat i els estudiosos nord-
americans de lletres hispàniques, ha precisat. 

A més de comentar crítiques de l'obra de Rodoreda aparegudes en mitjans de comunicació nord-americans, 
McNerney ha analitzat com es coneix la seva obra --bàsicament a través de l'ensenyament-- amb la presentació 
d'algunes tesis doctorals i traduccions de, sobretot, 'La plaça del Diamant'. 

El congrés omplirà durant els pròxims quatre dies l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) de Barcelona de reflexions i 
anàlisis sobre la figura i obra d'una de les escriptores més universals de la narrativa catalana i de la qual aquest 
any se celebra el centenari del seu naixement. 
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 Un congrés internacional complementa l’Any Rodoreda  

 

  

 

28 de Setembre de 2008 
 

La Fundació Mercè Rodoreda i la Sociedad Estatal de 
Conmemoraciones Culturales (SECC), adscrita al Ministeri de Cultura, 
organitzen amb motiu de l’Any Rodoreda un congrés internacional 
que té com objectiu principal promoure la trobada d’especialistes i 
d’estudiosos arribats de tot el món per intercanviar coneixements al 
voltant de la figura de la prestigiosa escriptora. El Congrés 
Internacional Mercè Rodoreda es desenvoluparà a l’Institut 
d’Estudis Catalans (carrer del Carme, 47) entre l’1 i el 4 d’octubre. 
Entre les activitats que s’hi realitzaran destaca la taula redona ‘Les 
adaptacions de La plaça del Diamant: teatre, televisió i cinema’ que 
qu tindrà lloc el dia 3 d’octubre a partir de les 18 hores i en la qual 
intervindran el dramaturg Josep Maria Benet i Jornet, l’actor Lluís 
Homar, l’actriu Sílvia Munt i el director Joan Ollé. L’acte, presentat i 
moderat pel professor de la Brown University Enric Bou, finalitzarà 
amb la lectura dramatitzada de l’obra ‘La plaça del Diamant’ a càrrec 
de les actrius Sílvia Bel i Sílvia Munt. Entre les activitats paral•leles 
figura, el dia 2 d’octubre, l’assistència a una de les funcions de 
l’espectacle ‘Un dia. Mirall trencat’ dirigit per Ricard Salvat que es pot 
veure al Teatre Borràs fins al 19 d’octubre.  
 

↑ Tornar al menú ↑ 
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Avuifacentanys
Expertsestrangers i catalansexpliquenperquè la literaturadeMercèRodoreda,
nascudaarafaunsegle,s’haconvertitenunclàssicquecontinuacaptivant lectors

RamonPalomeras
BARCELONA

Malauradamentvamorir el
1983, però si fos viva, avui,
10 d’octubre de 2008,
Mercè Rodoreda arribaria
als cent anys. Amb tot, 25
anys després del seudecés,
la seva obra i la seva perso-
na continuen en plena vi-
gència. Sobretot gràcies a
la seva aparent senzillesa.
De fet, ja hodeia ellamatei-
xa al pròleg deMirall tren-
cat: “Escriure bé és difícil.
Per escriure bé entenc dir
amb lamàxima simplicitat
les coses essencials. No
sempre s’aconsegueix.
Donar relleu a cada parau-
la, lesmés anodines poden
enlluernar encegadores si
les col·loquem en el lloc
adequat... Tota la gràcia
d’escriure rau en encertar
ambelmitjà de l’expressió,
l’estil. Hi ha escriptors que
ho troben de seguida, al-
tres triguenmolt, altres no
ho trobenmai”. Conscients
de la seva actualitat, diver-
sespersonalitats rellevants
esgrimeixen les raons per
les quals l’obra de Mercè
Rodoredacontinua seduint
lectors.

Denise Boyer
Universitat de la Sorbona

Les sevesnovel·les sónpro-
fundament amorals. Mai
no va voler imposar cap ju-
dicimoral als lectors.Nohi
ha veritat absoluta de la
vida ni dels éssers. Tenia
unamentalitat postmoder-
na. En una època en què
tant el catolicisme com les
ideologies, fossin de l’índo-
le que fossin, imposaven el
seu sentit preestablert de
la vida,Rodoredamaino es
vaplantejar iniciar cap cor-
rent depensament ambels
seus escrits.Queconsti que
en dir amoral, no vull dir
que sigui immoral. Però
mai no suggereix què està
bé o què estàmalament. I,
sincerament, ja portem
uns quants anys en què no
podemestar segurs de res.

KathleenMcNerney i
Kathryn Everly
Universitat de Virgínia i de
Siracusa

Ésuna escriptora fantàsti-
ca. De fet, als EUA en els
darrers anys estan aparei-
xent tant noves edicions
crítiques de la seva obra

com reedicions de les
novel·les més importants.
La seva visió de la societat
ésmolt actual, amb la radi-
ografia de les diferents je-
rarquies socials i els diver-
sos gèneres de classe; fins i
tot amb els seus comenta-
ris sobre els regionalismes
i el catalanisme sempre
dins d’unmarcuniversalis-
ta. Així mateix, va ser
capaç de traslladar el llen-
guatge de la filosofia a l’es-
criptura.Amés, desprésde
la seva lectura es desprèn
el gran coneixement que
teniad’altres cultures: Sha-
kespeare, Mansfield, T.S.
Eliot, PaulKlee...

JosepMaria Sobrer
Universitat d’Indiana

Senzillament: és que és
molt bona. Bàsicament
parla de la vida, tant dels
seus elements preciosos
comdels podrits.Enel final
de la vida, era capaçd’apro-
par-te a la llum, al gust del
cafè, al perfumd’una flor...
El seu positivisme traspua
arreudels seus escrits.Mal-
grat estar enplenadavalla-
da, et fa disfrutar mentre
encara quedi un alè de
vida.

Barbara Luszac
Universitat de Poznan

Atrau la seva llengua, la
seva manera de treballar-
la, el seu estil... Captiva no
tant pel que diu, sinó per
tot allò que no diu; allò que
suggereix, allò que et fa
descobrir com a lector. A
més, t’identifiques plena-
ment amb cadascun dels
seus personatges.

CarmeArnau
Historiadora i crítica literària

La prova, si en calia, de la
seva vigència rau en el fet
que interessamolt a la gent
jove. L’exigència de la seva
escriptura, el fet que no hi
hagi nomésunaRodoreda,
sinómoltes (una de realis-
ta, una altra de fantàstica,
etc...) enganxa el jovent. A
més, té una visió crítica de
la societat. La seva escrip-
tura és molt atractiva. És
aparentment senzilla però
demolta categoria. Empra
un català planer peròmolt
ric, molt actual. No és un
català forçat. En l’època de
Mercè Rodoreda hi havia
escriptors que apostaven

peruncatalà forçat quegri-
nyolavaper tot arreu,men-
tre que ella va ser capaç, a
partir d’un català col·loqui-
al, d’assolir un alt nivell li-
terari.

Marina Gustà
Universitat de Barcelona

Va ser capaç de convertir
en literatura tots els mati-
sos de l’experiència huma-
na amb un llenguatge tan

elaborat que, sota la capa
d’una facilitat aparent,
cada lector, del més verge
almés podrit de literatura,
s’hi pot sentir interpel·lat.

JoaquimMallafré
Universitat Rovira i Virgili

Hi ha diferentsmotius per
entendre la seva vitalitat
actual. D’una banda, no es
pot discutir la sevaqualitat
com a escriptora. Aguanta

molt bé la comparació amb
altres escriptors europeus
de l’època. Tampoc es pot
passar per alt l’interès que
desperta actualment la lite-
ratura feminista, així com
la curiositat quepodensen-
tir països de llengüesmino-
ritzades, o països, comésel
cas de l’Europa de l’Est,
amb un passat caracterit-
zat per l’opressió i la sub-
missió. Tampoc podem
oblidar que qualsevol acte

de celebració o commemo-
ració, com el seu centena-
ri, ajuden a portar-la de
nou a primer pla.

JoaquimMolas
Universitat de Barcelona

La seva vigència resideix
en el fet que la seva obra és
una barreja d’observació i
imaginació, d’experiència
i reflexió sobre la condició
humana, amb la qual cons-

Mercè Rodoreda
ha estat capaç
d’enganxar el lector,
tant el d’ara comel
d’abans, gràcies a
una escriptura
senzilla però alhora
molt elaborada i
culta■ ARXIU
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DISSABTE 11
BARCELONA
● A les 12 h, pg. Lluís Com-
panys, cobla Sabadell
● A les 18 h, pla de la Catedral,
cobla La Principal del Llobregat

LLEIDA
● A les 18.30 h,pl. de la Paeria,
cobla Jovenívola d’Agramunt

MANRESA
● A les 19 h, pl. de l’Hospital,
cobla Lluïsos de Taradell

ST. PEREDERIBES-ROQUETES
● A les 18 h, pl. del Llobregat,
cobla Jovenívola de Sabadell

VIC
● A les 17 h, pl. Major, cobla
Ciutat de Girona

VILASSARDEMAR
● A les 18 h, Ateneu, cobla Sa-
badell (concert)

DIUMENGE12
BARCELONA
● A les 12 h,pla de la Catedral,
cobla Popular

● A les 12 h,avingudadeGaudí,
cobla Sant Jordi-Ciutat de Bar-
celona
● A les 12 h,pl. de Sarrià, cobla
Mediterrània

IGUALADA
● A les 19.30 h, l’Amfiteatre del
Parc de l’Estació Vella, cobla
Ciutat deManresa

L’ESCALA
● A les 16 h, Camp dels Pilans,
cobla La Principal de l’Escala

PALAMÓS
● A les 12 h, pg. del Mar, cobla
Cadaqués

SÚRIA
● A les 16 h, pl. de Sant Joan,
cobles Empordanesa, Jovenívo-
la de Sabadell, La Principal de
la Bisbal i Súria (aplec)

TOSSADEMAR
● A les 10.30 h i 16 h, pg. de
Mossèn CintoVerdaguer, cobles
La Principal del Llobregat, Ciu-
tat de Girona i La Flama de Far-
ners (aplec)

AgendadeSardanes
Òscar Igual

ElComentari
PepBlay

Apareix i desapareix.
Es destrueix i es re-
inventa. Quan els

seus seguidors s’han acos-
tumat al seu estil, ell fa un
nou gir en la seva obra i els
descol·loca. A hores d’ara,
Bunbury és completament
imprevisible, i això el fa en-
caramés interessant del
que ja és com a intèrpret i
com a compositor. L’arago-
nès, que demà actua al
Palau Sant Jordi de Barce-
lona, estrena en aquesta
gira una nova banda i un
nou repertori, el de
l’àlbumHellville de luxe.
La publicitat d’aquest nou
disc es ven amb l’eslògan
“l’última paraula de Bun-
bury”, i es justifica perquè
després de quatre anys
sense publicar ha reapare-
gut amb un grapat de com-
posicions intemporals,
classicistes, un rock
d’autor que vol estar per
sobre de qualsevol gènere
i estil.
Era un desig antic, crear

el seu àlbum deu, i per
això li ha calgut renovar la
seva banda. L’únic que es
manté és el puntal base
de Bunbury, el bateria
Ramon Gazías, un caçador
de sons net i brillant que
s’ha convertit en el millor
conseller del cantant. Ha
fitxat dos veterans: el te-

L’últimaparaula
deBunbury

clista Rebenaque –antic
Rebelde– i el guitarrista
Jordi Mena –ex-Sau i Jara-
be de Palo–. Ells proporci-
onen la solidesa necessà-
ria, amb elegància i classe
contrastades. Completen
el grup dos jovenets: el
baixista Robe i el guitar-
rista Álvaro, procedents
del grup Suite. Ells apor-
ten l’espontaneïtat, l’aire
fresc, la il·lusió i un con-
cepte actual de la música
que no està enverinat pel
pes de cap bagatge.

El còctel ha quallat a la
perfecció, perquè Bunbury
els ha regalat un directe
dels que fan feliç qualsevol
músic, amb un repertori
carregat d’energia rockera
en què es poden deixar
anar, lluir i fins i tot fer
solos. Per a Rebenaque i
Mena, el que trobaven a
faltar. Per a Robe i Álvaro,
el quemai han tingut. Per a
Gazías, una nova variació.
Per a Bunbury, tot un
repte. Un risc. Això és el
que trobareu demà a
Hellville de luxe.

L’aragonès
estrenanova
bandaen
aquesta gira

1. Amb direcció de Ricard
Salvat, encara s’està
representant al Teatre Borràs
de Barcelona una versió de
‘Mirall trencat’
■MIQUEL ANGLARIL
2. El Palau Robert de
Barcelona ha acollit ‘Lamort
de la innocència’, una
exposició on es recreava
l’atmosfera i elmón complex i
peculiar de les novel·les de
Rodoreda■ JORDI GARCIA
3. Una adaptació de ‘La
plaça del Diamant’,
interpretada per l’actriu Sílvia
Bel, va donar el tret de sortida
als actes commemoratius del
centenari de Rodoreda
■ DAVID RUANO

trueix, d’una banda, unes
històries i uns personatges
amb entitat pròpia, i, de
l’altra, un discurs ple de re-
plecs, insinuacions i sím-
bols. En poques paraules,
la seva obra satisfà tant el
lector més anònim com el
lectormés exigent i exqui-
sit. Cada lector i cada gene-
ració de lectors hi troba el
que busca.Unsho troben a
La plaça del Diamant, al-
tres aMirall trencat, altres

a Quanta, quanta guer-
ra... i altres a Lamort i la
primavera.

Sílvia Bel
Actriu

Els grans autors no cadu-
quen. I ella ho és. És com
Shakespeare: els seus ver-
sos aguanten perfecta-
ment els canvis d’època i de
vestuari. La sevaobraparla
de fets terribles com la

Amargósobre
elcicledecobla
del’Auditori

Redacció
BARCELONA

Ambobresde JuliGarreta i
Manuel Oltra, el composi-
tor Joan Albert Amargós
engegaràel 18d’octubrevi-
nent el cicle deMúsica per
aCobla aL’Auditori, que se
celebra ambmotiu del 25è
aniversari de la Cobla Sant
Jordi.Seràelprimerde tres
concerts que, defugint tot
localisme, tenen com a ob-
jectiu principal reconèixer
la tascad’aquesta formació
musical i difondre’n l’activi-
tat, així comgenerar-ne de
nova, impulsar el coneixe-
ment de laCobla entre tots
els estrats artístics i situar-
la com a conjunt instru-
mental de primernivell.■

XavierLlovera,
noudirector
delMuseu
d’Arqueologia

Redacció
BARCELONA

LaJuntadeMuseusdeCata-
lunya va aprovar ahir a la
tarda, a proposta de la con-
selleria deCultura, que l’ar-
queòlegandorràXavierLlo-
verasiguielnoudirectordel
Museud’ArqueologiadeCa-
talunya, un càrrec vacant
des que el passat 30 de se-
tembre, quanel fins alesho-
resdirector,Pere Izquierdo,
va presentar la seva dimis-
sió a petició de la mateixa
conselleriadeCultura.
XavierLlovera,elnomdel

qual era vox populi des de
principisd’estiucomaapos-
ta de la conselleria per ocu-
par el càrrec, exercia fins
aracomaresponsablede les
àrees de recercahistòrica, i
de museus i monuments,
del ministeri de Cultura
d’Andorra,paísonvanéixer
l’any1959.
Llovera té una llarga tra-

jectòria tant de gestió com
derecerca,amésd’unapre-
sènciaenorganismes inter-
nacionalscomelConsell In-
ternacional de Museus i el
Comitè Internacional de
Museusd’Història id’Arque-
ologia. Llovera assumeix la
direcció d’un dels tres mu-
seus nacionals de Catalu-
nya, l’únicquenohaaconse-
guit assentar les bases del
seu futur. De fet, en els dar-
rersmesos les ruïnes d’Em-
púries,que finsaraendepe-
nien, han aconseguit sepa-
rar-se’n.Amés, estàafectat
pel pla de creació d’un
museunacional de ciències
socials, que l’absorbiria. El
desacordambaquestsplans
de l’anteriordirectorhapro-
vocatel relleu.■

guerra, la solitud i la triste-
sa: temesuniversals. Coses
d’abans, d’ara i de sempre.
I sempre amb un llenguat-
ge planer, però alhora
d’una poètica molt negra.
No es té la sensació de lle-
gir una escriptura molt
culta; resultamolt propera.
La seva llengua col·loquial
ens transporta a llocs pro-
funds i negres. Defuig els
ornaments però és poesia
en estat pur.■
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