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La UdL digitalitzarà mecanoscrits i impresos de 
Pedrolo per "rescabalar" la seva talla literària
16/01/2018
BARCELONA » ACN

En el marc de la commemoració del naixement de l'escriptor la UAB i la UB impulsaran 
dos simposis

La Institució de les Lletres Catalanes ha presentat aquest dimarts les activitats commemoratives de l'Any Pedrolo. El 
govern català ha aprovat commemorar oficialment durant l'any 2018 el centenari del naixement del poeta, dramaturg i 
novel·lista Manuel de Pedrolo. Amb l'objectiu de donar a conèixer l'"autèntica" dimensió d'un dels noms claus de la 
literatura catalana del segle XX, s'impulsaran activitats de la mà d'universitats, editorials, biblioteques, grups teatrals i 
festivals literaris. Segons han anunciat la càtedra Màrius Torres de la Universitat de Lleida digitalitzarà unes 20.000 
pàgines de mecanoscrits i 35.000 pàgines dels impresos literaris del Fons Pedrolo perquè puguin ser consultats en línia. 
Per combatre "el poc reconeixement" en el terreny acadèmic, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de 
Barcelona impulsaran dos simposis. 

Segons han apuntat, per motius diversos Pedrolo ha estat "poc reconegut" acadèmicament i ha estat eclipsat per una de 
les seves obres menors, 'Manuscrit del segon origen'. Per això, amb les activitats aposten per "rescabalar" la seva vàlua, 
la seva talla literària i el seu paper "cabdal". La comissària de l'any Pedrolo, l'escriptora i professora de la Universitat de 
Barcelona, Anna Maria Villalonga, ha explicat que per "trencar" la dinàmica i situar a Pedrolo "en el lloc que li pertoca" la 
UAB i la UB tenen molt interès en tirar endavant dos simposis universitaris 'La Vigència de Manuel de Pedrolo' i les 
jornades internacionals 'Manuel de Pedrolo, una mirada oberta'.
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LES MÉS POPULARS

CaixaForum Lleida enceta una 
nova edició de Matinals de 
cinema

Dimecres 14 d’octubre a les 10.30 h es projecte 'La 
gran seducció' (The Grand Seduction) de Don 
Mackewar.

L’espectacle 'Pianissimo circus' 
obre la programació familiar del 
trimestre a CaixaForum Lleida

El concert per a pallassa i piano tindrà lloc dissabte 
17 d’octubre, a les 18h.

El XVIII Fòrum d’Estudis sobre la 
Joventut analitzarà les 
oportunitats que ofereix el món 
rural als joves

La Diputació de Lleida ha acollit la presentació 
d’aquest espai de debat que se celebrarà els dies 22 i 
23 d’octubre a la Universitat de Lleida.

Lleida debat les oportunitats dels 
joves en el món rural

La trobada reuneix vint experts acadèmics, gestors i 
emprenedors.

L'Obra Social 'la Caixa' porta a 
Lleida els dibuixos de Sorolla

Les més de 120 obres incloses a l'exposició -dibuixos, 
notes de color i grans teles- formen la mostra més 
complerta dedicada a aquesta faceta del pintor 
valencià.

Unes 1.200 persones participen 
en la Torronada de la Gent Gran

L’alcalde, Àngel Ros, i el president de la Coordinadora 
de Jubilats, Josep Pueyo, han saludat i brindat amb 
els assistents.
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Premis de dibuix i 
narrativa de 
l’Associació dels Reis 
Mags de Lleida

Marea blava pels 
drets de les persones 
migrades i refugiades

El tió solidari de 
l’escola Albert Vives 
recull 500 quilos 
d’aliments, un 25% 
més que l’any passat 

El Consell Comarcal 
de la Noguera porta 
la Festa dels Infants a 
Menàrguens 

Celebració de la 
Castanyada a la Llar 
Municipal de Bonaire

Les Borges ret 
homenatge als seus 
octogenaris
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