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LES JORNADES

PROGRAMA

4 juliol

16.00-16.30 h

Presentació de les Jornades

16.30-17.00 h	Carme Arnau. Mercè Rodoreda,
lectora dels autors clàssics

La literatura i el pensament clàssics constitueixen
una tradició que ha estat considerada i represa al llarg
dels temps. Aquest llegat, a l’estudi del qual dedica la
seva atenció preferent l’Aula Carles Riba, té un pes fonamental en bona part de la cultura catalana del segle
xx, amb una presència que no només és vigent en les
formulacions ideològiques d’alguns moviments, sinó que
també perviu en poètiques d’autor, que se’n serveixen
i l’actualitzen.
En aquest sentit, els estudis que presentem volen
contribuir a fer visible la recepció dels clàssics en l’obra
d’un clàssic del segle xx, Mercè Rodoreda. Aquest llegat
també conforma l’«alquímia» que és l’escriptura rodorediana: ressona en tots els gèneres que va conrear i es
manifesta de manera concreta en motius i personatges.
Amb aquestes Jornades, l’Aula Carles Riba prossegueix la línia d’investigació dedicada a la pervivència
dels clàssics grecollatins en escriptores catalanes contemporànies, encetada el setembre del 2010 amb les
sessions dedicades a Maria Àngels Anglada i a MariaMercè Marçal.

17.00-17.30 h

 osa Cabré. Pensament clàssic i
R
tradició en Quanta, quanta guerra

17.30-18.00 h

Debat

18.00-18.30 h

Pausa cafè

18.30-19.00 h

 aume Pòrtulas. El mite d’Ulisses
J
en la poesia de Mercè Rodoreda

19.00-19.30 h

 iuseppe Grilli; Anna Maria SaG
ludes. El Món d’Ulisses de Mercè
Rodoreda i unes cartes amb Josep
Tarradellas (1948-50)

19.30-20.00 h

Debat

5 juliol

09.30-10.00 h

 eritxell Talavera. Mester de RodoM
reda: entre la inspiració i la tècnica

10.00-10.30 h

 aria Salvador. Personatges tancats
M
i imatges platòniques en la narrativa
de Mercè Rodoreda

10.30-11.00 h

Debat

11.00-11.30 h

Pausa cafè

11.30-12.00 h

 arina Gustà. Vençudes i heroiques.
M
Patrons tràgics en els personatges
rodoredians

12.00-12.30 h

 oser Porta. El joc amb els clàssics a
R
les novel·les humorístiques de joventut

12.30-13.00 h

Debat

13.00-13.30 h

Joaquim Molas. Cloenda

