
il.lustrar amb exemples anglesos i, especialment, amb les versions que de Morir o no i Carí-
cies ha fet Ventura Pons. Després va haver-hi una taula rodona titulada “Cinema i literatura:
passat, present i futur”, on van intervindre Àngel Quintana, Dominic Keow, Juan Antonio
Ríos Carratalá (Universitat d’Alacant) i Joaquim Espinós com a moderador.

La sessió del dimecres es va dedicar a la ficció televisiva, i va comptar amb la participa-
ció de Josep Lluís Sirera (Universitat de València) i Jaume Cabré. Les seues intervencions es
van estructurar amb una primera part de tipus teòric i una segona amb il.lustracions de les pro-
duccions en les quals han intervingut com a guionistes o dialoguistes, En el cas de Josep Lluís
Sirera, amb fragments de les telenovel.les A flor de pell o Herència de sang; i en el de Jaume
Cabré, amb un capítol d’Estació d’enllaç. Dijous i divendres es van dedicar a la Projecció co-
mentada de les pel.lícules Les hores (The hours, Stephen Daldry, 2002), a càrrec de M. Àngels
Francés Díez; i de Dones (Judit Colell, 2000), per part d’Anna Esteve Guillén, totes dues pro-
fessores de la Universitat d’Alacant, a partir dels relats de Virginia Woolf i Isabel Clara Simó.
El Taller de cinema, impartit per Juan Antonio Ramírez, guionista i director d’Eutopia (Esco-
la de Cinema Independent d’Alacant), va ocupar les darreres sessions d’aquests dies. Els
alumnes hi van tindre l’ocasió d’escriure un guió a partir del conte d’Eduard López - Chava-
rri, “La nit dels morts en un teatre principal”. [J. E.]

* * *

La recepcion de l’òbra de Frederic Mistral en Catalonha (15-17 de decembre de
2004) Collòqui en commemoracion del centenari de la concession del Premi Nobel or-
ganizat per l’Arxiu Occità de l’Universitat Autònoma de Barcelona. — L’Arxiu Occità
de la Universitat Autònoma de Barcelona va organitzar el mes de desembre de 2004 un col.lo-
qui i diferents actes amb motiu del centenari de la concessió del Premi Nobel de Literatura a
l’escriptor occità Frederic Mistral, sota la direcció d’Antoni Rossell i Jordi Fernández Cua-
drench. Paral.lelament a aquests actes es va celebrar un homenatge a l’escriptor occità en Pei-
re Bec. El col.loqui va tractar la recepció de l’obra mistraliana a Catalunya, i va comptar amb
la participació d’Àlex Susanna (L’obra mistraliana i la literatura catalana), Jaume Figueras
(L’obra de Mistral), Joan-Ives Casanova (Frederic Mistral, naissença d’una escritura), Lluï-
sa Julià (Model de la llengua poètica a la traducció de Mireia de Mistral, de Maria-Antònia
Salvà), Mar Bel (Les traduccions de l’occità al català en l’època mistraliana), Jordi Fernàn-
dez-Cuadrench (Occitània, 100 anys després de Mistral), Vinyet Panyella (La Provença de
Mistral), Montserrat Comas (Presentació de l’exposició del fons de V. Balaguer i F. Mistral
de la Biblioteca-Museu V. Balaguer de Vilanova i la Geltrú), i Felip Martel (Mistral e lo Fe-
libritge).

En Jaume Figueras es va encarregar de recórrer l’obra mistraliana i el ressò que va tenir a
Catalunya des d’una perspectiva literària, mentre que Àlex Susanna va descriure les relacions
de Mistral amb els intel.lectuals i polítics catalans. Mar Bel va presentar les traduccions al ca-
talà de l’obra de Frederic Mistral fins als nostres dies, mentre que Lluïsa Julià va aportar la do-
cumentació del procés de traducció de Mireia, per part de l’escriptora catalana Maria-Antònia
Salvà, i va parlar dels avatars i “filtres” que aquesta traducció va patir, i va fer l’anàlisi del
context intel.lectual i filològic de la Catalunya d’aquell temps que van propiciar-ho. Joan-Ives
Casanova va presentar una aproximació crítica a l’obra de Mistral des de noves perspectives i
materials de recerca. Felip Martel va fer una anàlisi del moviment Felibre, la seva organitza-
ció i les seves arrels ideològiques i organitzatives. Vinyet Panyella va traçar un viatge literari
pels escenaris provençals de l’obra i de la vida de Mistral. I Jordi Fernàndez-Cuadrench va
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analitzar la situació occitana avui amb un exercici diacrònic que va partir de l’Occitània de
Mistral, fins a la contemporània.

Cal esmentar l’aportació de Montserrat Comas, que va presentar els fons manuscrits mis-
tralencs de la Biblioteca-Museu V. Balaguer de Vilanova i la Geltrú, així com la de la respon-
sable de la secció de manuscrits de la Biblioteca de Catalunya. També es varen presentar la
nova edició de la traducció de Mireia de Mistral de Maria-Antònia Salvà (Ed. Quaderns Cre-
ma) realizada per Lluïsa Julià, i l’estudi de Joan Ives Casanova, Frédéric Mistral: l’enfant, la
mort et les rêves publicat per l’editorial rossellonesa El Trabucaire.

El col.loqui es va celebrar a la Universitat Autònoma de Barcelona, a la Biblioteca de Ca-
talunya i a la Biblioteca-Museu V. Balaguer de Vilanova i la Geltrú. I va comptar amb el suport
—a més de les intitucions esmentades— del Departament de Presidència de la Generalitat.

Paral.lelament a aquests actes es va realitzar un homenatge acadèmic i institucional per part
de la Universitat Autònoma de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya, a l’escriptor Pèire
Bec, amb una exposició bibliogràfica de la seva obra literària i filològica, amb diferents actes
públics i amb una trobada d’escriptors occitans i catalans a la Biblioteca de Catalunya. [A. R.]

* * *

I Jornades de societat gallega a la Universitat Autònoma de Barcelona: “Galiza més
enllà dels tòpics” (novembre de 2004).3 — Dúas parellas de galegos vestidos con traxe tra-
dicional subindo e baixando as escadas mecánicas. Con esta visión irónica dun dos tópicos
máis espallados sobre os galegos e as galegas ilustrou o debuxante Alberto Guitián o cartaz
das I Jornades de societat gallega “Galiza més enllà dels tòpics”, que se celebraron na Uni-
versitat Autònoma de Barcelona os días 9, 11, 16 e 18 de novembro do 2004.

A iniciativa de organizar un ciclo de conferencias destas características foi xerándose du-
rante os anos de experiencia como profesora-bolseira de lingua, literatura e cultura galegas na
UAB. A falta de información xunto coa imaxe estereotipada que existe respecto da realidade
galega esixía unha revisión da mesma, atendendo principalmente aqueles aspectos de Galiza
que espertan máis interese no seo da comunidade universitaria.

Inauguráronse as xornadas coa conferencia “O lento espertar de Breogán: Nacionalismo e
sociedade na Galiza contemporánea”, a cargo do profesor do Departamento de Historia Con-
temporánea da Universidade de Santiago de Compostela Xosé Manoel Núñez Seixas. Na Sala
de Graus da Facultat de Lletres puidemos asistir a unha excelente síntese histórica do move-
mento galeguista a carón dunha análise contrastiva da traxectoria dos nacionalismos vasco e
catalán. Núñez Seixas rematou a súa exposición sinalando a posición que ocupa a ideoloxía
nacionalista no contexto político actual, que o ligaba xa ao contido da seguinte intervención.

Sen ningunha dúbida, era obrigado incluír o título “Claves para unha interpretación da
política galega. Antecedentes históricos e perspectivas”, debido á incomprensión que suscita
a situación política de Galiza entre a sociedade catalá. Para este cometido, consideramos a
idoneidade de alguén que traballou na política desde a teoría e a praxe. O profesor do Depar-
tamento de Ciencia Política e da Administración da USC e ex-vicepresidente da Xunta Xosé
Luís Barreiro Rivas veu presentarnos o seu último ensaio A terra quere pobo, en que baseou
parte do relatorio. Cunha ollada crítica, o autor non só nos falou do comportamento político
da sociedade galega senón que tamén ofreceu unha programa que apostase pola modernida-
de do país.
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3. Vegeu la pàgina 574 per a més notícies sobre actes que tractin de la llengua i cultura gallegues.


