
Acte de c1oenda.
Ésser en el món, a cárrec d'en
Joan Minguell, actor.

Organitzat per: Úvr!k. ~ dd frN ~

11)
'. ~.~:Associació d'Escriptors

- en Llengua Catalana

10,30 h. Taula rodona: Sr. Jordi Arbones,
Sr. Josep Faulí,
Sr. Francesc X. Vall i
Sr. Josep Borrell
(moderador).
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"RELLEGIR PEDROLO"
DIMECRES, 19
MATÍ

12 h. Conferencia de c1oenda.
Presentara: Sr. Guillem Viladot.

Sr. Joaquim Molas: "Pedrolo".

ACTES PARAL·LELS
DIA 17

20 h. Presentació de les darreres novetats
editorials de Manuel de Pedrolo.
Fragments de Solids en suspensió. Lectura
a cárrec d'en Joan Argenté.

DIA 19

Amb la collaboració de:

Cinema Bonaire. Sessió de nit.
M'enterro en els fonaments,
de Josep Ma. Fom.

[[JI Institució de les L1etres
Catalanes,

~ ~. Departament de Cultura
de la Generalitat de

* Catalunya a Lleida,
~ ~ Ajuntament de Lleida i

FUNDACIÓ PÚBLICA

DE LA OIPLITACIÚ DE LLE1DA

LLEIDA
17, 18 i19 de desembre de 1990

Al llarg dels tres dies del colloqui es podrá visitar
l'exposició: AVUI ES PARLA DE MI.

* Tots els actes es realitzaran a l'antic Hospital de Santa Maria,
seu de I'Institut d'Estudis Ilerdencs.



DILLUNS,17 DlMARTS, 18 Universitat Autónoma de Barcelona
Biblioteca d'Humanitats

Narrador, dramaturg, poeta i assagista, Manuel
de Pedrolo és, ben segur, una de les personalitats
més significatives de la literatura catalana de la se-
gona meitat del segle XX Ho és pel gruix de la seva
producció, per l'esfon; d'indagació estética que hi
esmercá i per la diversitat de técniques, generes i es-
tils que conrea tot al llarg de la seva vida.

MATÍ MATÍ

10,30 h. Sessió inaugural. 10-12 h. Narrativa oberta (1).
Presentara: Francesc Pané.

D'altra banda, Pedrolo ha estat un dels autors
predilectes del públic catala, tot i que l'éxit s'ha re-
partit de manera irregular entre els nombrosos n-
tols de la seva obra. Aix4 mentre alguns han esde-
vingut auténtics "best-sellers", la majoria són enca-
ra poc coneguts i de circula ció més aviat discreta.
Entre altres raons, perqué Manuel de Pedrolo ha es-
tat un intellectual incomode, un escriptor arriscat i
dificil d'encasellar que, per toma, fou afemssada-
ment perseguit per la censura del franquisme.

11 h. Conferencia inaugural.
Presentara: Sr. Jordi Pámias,

Sr. Joan Triadú: "Manuel de Pedrolo i .
l'aventura d'escriure".

Sr. Jordi Coca: "Amb tot el temps obert".

Sr. Jaume Vidal Alcover: "Una
novellística oberta".

Sra. Ma. Aurelia Capmany: "Semblanca
personal i literaria".

Sr. Joaquim Carbó: "L'eficácia dels títols".

12,30 h. Taula rodona: Sr. Joaquim Carbó,
Sr. Jordi Coca,
Sr. Jaume Vidal Alcover i
Sr. Isidor Cónsul
(moderador).

12-14 h. L'obra de Manuel de Pedrolo. Marc general.
Presentara: Sr. Vidal Vidal.

TARDA

Ens trobem, dones, davant d'un escriptor proli-
fic, divers i paradoxalment poc conegut, a despit
d'alguns llibres d'éxit en el seu extens repertori bi-
bliografic. En resum, val a dir que l'obra de Pedro-
lo ha estat més debatuda que no pas llegida i més
criticada que no pas analitzada o estudiada.

TARDA

16,30 h. El teatre de Manuel de Pedrolo.
Presentará: Sr. Miquel Ma. Gibert,

16,30 h. Narrativa (lI).
Presentara: Sr. Xavier Macia.

Sr. Guillem-Jordi Graells: "Visita al
Teatre Pedrolo".

Sr. Josep Faulí: "De "lladres i serenos"
pero a la seva manera".

El colloqui "RELLEGIR PEDROLO': organit-
zat pel Centre catala del PEN i per l'Associació
d'Escriptors en Llengua Catalana, vol acarar-se al
repte que suposa circular per l'extensa bibliografia
pedroliana, per analitzar-ne els trets més significa-
tius i assenyalar els límits, fites i etapes d'una ex-
periencia literaria apassionada que aplega més d 'un
centenar de títols.

Sr. Josep Vallverdú: "Pedrolo i
l'espectador" .

Sr. Francesc X. Vall: "L'existencialisme a
les primeres novel·les".

18 h. Taula rodona: Sr. Guillem-Jordi Graells,
Sr. Joan Ma. Gual,
Sr. Jordi Sarsanedas,
Sr. Josep Vallverdú i
Sr. Miquel Ma. Gibert
(moderador).

Sr. Jordi Arbones: "Els contes com a
planter d'idees seminals".
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