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JORNADES 
INTERNACIONALS 

UNA MIRADA 
OBERTA»

«MANUEL 
DE PEDROLO,

26 d’octubre de 2018



La Universitat de Barcelona i la Univer-
sitat de Lleida, amb la col·laboració de 
diverses institucions, organitzen unes 
Jornades Internacionals dedicades a 
Manuel de Pedrolo els dies 24, 25 i 26 
d’octubre. Les dues primeres se cele-
bren a la Facultat d’Educació i a la Fa-
cultat de Filologia de la UB. I la tercera, 
del dia 26, té lloc a la Facultat de Lletres 
de la Universitat de Lleida i a l’Institut 
d’Estudis Ilerdencs. La jornada lleidata-
na aborda aspectes de l’obra de Pedro-
lo poc coneguts i que en testimonien la 
riquesa i la diversitat, amb una primera 
part centrada en l’àmbit literari (matí, 
UdL) i una segona vinculada amb el pe-
riodisme i la comunicació audiovisual 
(tarda, IEI).

JORNADES 
INTERNACIONALS 
«MANUEL DE PEDROLO, 
UNA MIRADA OBERTA»
Universitat de Lleida 
i Institut d’Estudis Ilerdencs
26 d’octubre de 2018

PROGRAMA 

Matí (Universitat de Lleida, Facultat de Lletres 
- Sala de Juntes 2a planta)

09:45h Inauguració
10:00h Jordi Ginebra (URV), Pedrolo i la llen-
gua: una primera aproximació
10:45h Alba Pijuan (UdL), Manuel de Pedrolo, 
traductor de teatre
11:30h Pausa cafè
12:00h Anna Esteve (UA), «Encara que sigui 
un diari com aquest...» Aproximació als 
dietaris de Manuel de Pedrolo
12:45h Anna Perera Roura (UdG), «Dos amants 
es fan còmplices d’un sol goig.» Erotisme i 
feminitat a Eròtica XX de Manuel de Pedrolo

13:30h Pausa dinar

 
Tarda (Institut d’Estudis Ilerdencs - Aula 
Magna)

16:15h Sandro Machetti (UdL), Vint mil planes 
en cerca d’adaptador: les dissorts de Pedrolo i 
la creació audiovisual
17:00h Octavi Martí Coll (Filmoteca de Cata-
lunya), Un espectador normal. Els comentaris 
cinematogràfics de Manuel de Pedrolo 
17:45h Pausa cafè 
18:15h Antonio Baños (periodista), Pedrolo a 
la premsa: la incomoditat permanent
19:00h Francesc-Marc Álvaro (URL), Pedrolo, 
columnista de combat
19:45h Cloenda 

Vespre (Teatre de l’Escorxador - Sala 1)

21:00h Lectura dramatitzada de l’obra teatral 
Avui parlo de mi, escrita per Jordi Malé a 
partir dels Diaris de Manuel de Pedrolo, 
interpretada per Edu Gibert i dirigida per Pere 
Anglas. D’una hora de duració, anirà seguida 
d’un breu col·loqui entre l’actor, el director, 
l’autor i el públic. Entrada gratuïta

-----Inscripció

La inscripció a la Jornada donarà dret al cer-
tificat d’assistència i, en el cas del professorat 
d’institut, al reconeixement d’hores. En tro-
bareu el formulari al web de la Càtedra Mà-
rius Torres: www.catedramariustorres.udl.cat 
(catedramariustorres@gmail.com)

-----Comitè organitzador

• Francesco Ardolino (UB) 
• Glòria Casals (UB) 
• Jordi Malé (UdL) 
• Anna M. Moreno-Bedmar (UB) 
• Joan Ramon Veny (UdL)

-----Comitè científic

• Brad Epps (University of Cambridge) 
• Enric Bou (Università Ca’ Foscari Venezia) 
• Helena Buffery (University College Cork, 

Ireland) 
• Carme Gregori (Universitat de València) 
• Mònica Güell (Université Paris-Sorbonne) 
• Vicent Simbor (Universitat de València)


