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Cultura de la Generalitat de Catalunya, Joan Manuel Tresserras, que va centrar-se en la faceta d’in-
tel.lectual de l’homenatjat: «Va ser d’aquella mena de gent que va saber trobar l’activitat justa en
un moment històric concret perquè el seu esforç tingués un caràcter multiplicador», va dir en re-
ferència a la feina que va fer a Serra d’Or (segons la crònica de l’acte publicada el 20 de novembre
a Vilaweb). De la mateixa manera que Sarsanedas va saber fer el que calia en el seu moment per tal
de recuperar la cultura catalana, el conseller va exhortar els presents a treballar per «assegurar l’ex-
cel.lència i conquerir el mercat internacional». «Aquest és el repte del moment i complir-lo, com ell
va fer en el seu moment, és el millor homenatge que li podem fer», hi va afegir.

Esperem que tot plegat serveixi no només per recordar sinó també per impulsar l’estudi de qui
avui dia, ja sens dubte, hem de considerar com un dels grans escriptors de la literatura catalana de
la segona meitat del segle xx i principis del xxi.

Oriol González i Tura
Jaume Aulet Amela

Universitat Autònoma de Barcelona

IV Jornada sobre Literatura i Ensenyament: Com ensenyar literatura. Aula Màrius Tor-
res (Lleida, març de 2008). – El 12 de març de 2008 es va celebrar, a la Universitat de Lleida,
la IV Jornada sobre Literatura i Ensenyament, sota el títol de Com ensenyar literatura, organitza-
da per l’Aula Màrius Torres, amb la col.laboració de l’Institut d’Estudis Catalans i el Departament
de Filologia Catalana i Comunicació de la UdL. La jornada va partir de la selecció (amb una úni-
ca excepció) d’unes quantes de les lectures establertes per a les matèries de Llengua i literatura ca-
talanes i Literatura catalana del Batxillerat, i va abordar la problemàtica específica que presenten
a l’hora de convertir-les en objecte d’ensenyament, com també es van proposar determinats pro-
cediments d’interpretació per arribar a aclarir el seu sentit i el seu funcionament com a textos lite-
raris. Lola Badia (UB) es va ocupar de “Curial e Güelfa, entre la cavalleria i l’amor”; Josep M.
Domingo (UdL), de “Realisme i imaginació. A propòsit de La bogeria, de Narcís Oller”; Jordi
Malé (UdL), de “L’actor com a lector: interpretar Terra baixa, d’Àngel Guimerà”; Helena Alon-
so i Joan R. Veny (UdL), d’“Explicar l’avantguarda a través dels textos de creació: L’irradiador
del port i les gavines, de Joan Salvat-Papasseit”; Lluïsa Julià (AELC) de “Temes, formes, inter-
pretacions. Tot llegint Marines i boscatges, de Joaquim Ruyra”, i Jordi Castellanos (UAB) de “La
plaça del Diamant, encreuament de lectures”.

Jordi Malé
Universitat de Lleida

«Segon Simposi Agustí Bartra». (Universitat Autònoma de Barcelona i Biblioteca Cen-
tral de Terrassa, 27 i 28 de març de 2008). – L’any 2008 es commemora el centenari del naixe-
ment d’Agustí Bartra, un dels escriptors que marcaren una fita en la literatura catalana de l’exili
de 1939 i que acabà de completar un corpus literari de primera magnitud després del seu retorn el
1970. El 1987, en el cinquè aniversari de la mort, ja se celebrà un primer simposi sobre la seva fi-
gura i la seva obra, el qual marcà un canvi significatiu en els estudis a propòsit del tema. Les ac-
tes estan publicades en el número 30 de la revista Faig de Manresa, un monogràfic de consulta
obligada per a endinsar-se en el coneixement de Bartra. Des de llavors han aparegut altres treballs
importants, com la tesi doctoral de Joaquim Espinós, de la Universitat d’Alacant, llegida el 1996
i publicada després amb el títol de La imaginació compromesa. L’obra d’Agustí Bartra (1999).
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