Informació i inscripcions

Organitza:

Públic general
➤ Seminari: entrada lliure i gratuïta.
➤ Ruta: inscripció gratuïta. Cal fer reserva de plaça a la Biblioteca Pública de Tarragona:
977 24 03 31 / bptarragona.cultura@gencat.net.

Estudiants de la URV o persones que vulguin
certificat d’assistència

Centenari de
Bladé Desumvila

➤ Inscripcions: cal inscriure’s tant a les jornades com a la ruta.
➤ Preu:
crèdits de lliure elecció hauran de pagar el preu d’aquests
crèdits (18 EUR). Els crèdits s’ofereixen als estudiants de
tota la Universitat, que hauran d’assistir, com a mínim, a
un 80% del seminari.
El seminari es complementa amb tres activitats pràctiques que compten com a tres hores cadascuna, de les
quals se n’ha de triar una: les lectures de Mercè Rodoreda,
que tindran lloc al Palau de la Diputació els dies 8, 15 i 16
de novembre; la ruta literària amb motiu del vuitantè aniversari de l’escriptor Josep A. Baixeras, o bé la ruta Bladé a
Benissanet, el dia 24.

• Les persones que vulguin un certificat d’assistència no

caldrà que paguin cap matrícula, però igualment hauran
de formalitzar la inscripció.

Ajuntament
de Benissanet
arrels, D.L.: T-1920/07

• Els estudiants universitaris que vulguin matricular 1,5

Actes amb motiu dels cent anys
del naixement
d’Artur Bladé Desumvila
Del 5 al 30 de novembre de 2007
➤

Diputació de Tarragona
(Passeig de Sant Antoni, 100. Tarragona)

➤

Casa de la Generalitat
(C. Major, 14. Tarragona)

➤

Benissanet

➤ Dates d’inscripció: del 25 d’octubre al 7 de novembre
➤ Informació i lloc d’inscripció:
Secretaria del Departament de Filologia Catalana de la
Universitat Rovira i Virgili
Facultat de Lletres
Pl. Imperial Tàrraco, 1, 43005 Tarragona
Horari: de dilluns a divendres d’11 a 14 h i dimarts de 16
a 17.30 h
Tel. 977 55 97 43
A/e: adfcat@fll.urv.es

www.tarragonalletres.cat

Seminari Bladé Desumvila
➤

Dimarts 20 de novembre

19.30-20 h. Inauguració
20-21.30 h. Conferència inaugural a càrrec de Xavier Garcia.
➤

Dimecres 21 de novembre

17.30-19 h. “Construir un món, construir una obra”
D. Sam Abrams, professor de la UOC
L’extraordinària obra literària d’Artur Bladé i Desumvila va arribar als seus lectors d’una manera atzarosa i desordenada a
causa de greus problemes de tipus històric, polític, cultural,
literari i editorial. I aquestes dificultats han obstaculitzat la
recepció correcta de l’obra de Bladé. Aquesta intervenció demostrarà que l’obra de Bladé és ben unitària i forma un tot orgànic dissenyat amb cura pel propi autor.
19-20 h. “El cicle de la terra natal d’Artur Bladé i Desumvila: la memòria de l’Ebre”
Núria Grau, filòloga i editora
La intenció d’aquest estudi és analitzar les obres que fan referència a la terra natal de l’escriptor, és a dir, Benissanet i la
Ribera d’Ebre, des d’un punt de vista literari, així com destacar
la importància del reflex de l’entorn i la vida social que va envoltar l’autor i fins a quin punt aquestes circumstàncies de lloc
i de temps van influir en la seua obra.
20-21.30 h. Presentació del llibre La Postguerra Literària a
Tarragona a càrrec de Rosa Pagès.
➤

Dijous 22 de novembre

18.30-20 h. “Els dietaris d’Artur Bladé: rebost i llavor
(1939-1942)”
Ramon Marrugat, filòleg
Aquesta conferència farà una anàlisi de la part més subjectiva
de l’obra de l’autor: els seus dietaris. Des del pòsit previ (el noucentisme, el republicanisme i la influència francesa) i les seves
motivacions fins al seu estil personal dins d’aquest gènere i la
selecció dels temes: família, circumstàncies i personatges de
l’exili, Benissanet i la Ribera, Tarragona i la mar.

Casa de la Generalitat

20-21.30 h. “Artur Bladé i Montpeller (1939-1942)”
Xavier Ferré, historiador
La comunicació tracta d’establir el context sociopolític d’Artur Bladé a Montpeller. S’hi tractaran les relacions amb intel·
lectuals i polítics i es confegirà una panoràmica de l’escriptor a
la capital occitana a través d’epistolaris diversos.
➤

Divendres 23 de novembre

17.30 h. Visita a l’exposició “Artur Bladé i Desumvila: escriptor
de l’Ebre català, cronista de l’exili”, situada al Palau de la Diputació, amb explicacions d’Albert Pujol, de l’Associació Cultural
Artur Bladé i Desumvila de Benissanet.
19-20.30 h. “Crònica i evocació des d’estranya contrada
(Mèxic, 1942-1961)”
Francesc Foguet, professor de literatura catalana a la UAB
Des de l’exili mexicà, Artur Bladé emprèn un doble combat
testimonial contra la desmemòria: fixa en el paper les vicissituds viscudes pels exiliats en “estranya contrada” i, amb enyorança, invoca la pàtria perduda després de la desfeta republicana de 1939. Crònica i evocació, en un mateix moviment
contra l’extinció o, si més no, contra l’oblit. El memorialisme
bladerià –en què la veu personal s’escuda darrere de la vivència i la voluntat de testimoniatge- pren una dimensió alhora
individual i col·lectiva, autobiogràfica i històrica. Contribueix,
en temps de penúria i d’exili, a bastir una memòria compartida i a articular un sentit de país que, malgrat tot, no es resigna
a deixar-se vèncer.
20.30-22 h. “Entre el documentalisme i la grafoteràpia:
aproximació a L’exiliada, d’Artur Bladé i Desumvila”
Enric Balaguer, Universitat d’Alacant
L’exiliada, el dietari de Bladé Desumvila, ens ofereix un dels
testimonis més colpidors de l’exili català en els seus primers
moments. Juntament amb el testimoni personal, hi ha el reflex
de l’experiència col·lectiva, centrada sobretot en el grup d’exiliats que anaren a la ciutat de Montpeller. Intentarem aproximar-nos als valors literaris de l’obra, fet que suposa repassar el
retratisme, els relats, la crònica dels fets, la confessió, la mirada
sobre l’entorn, etc.

Ruta Literària
“El Benissanet d’Artur Bladé”
➤

Dissabte 24 de novembre

9.30 h. Plaça Imperial Tàrraco (punt de sortida)
“El Benissanet d’Artur Bladé” és una ruta d’una hora i mitja
de durada, que recorrerà nou punts de la població, com La
Renaixença, la Font Gran, el Portal, el carrer Bonaire, els Carrers de Dins, la plaça de la Verdura, l’Omplidor i la plaça de La
Creu-Casa Artur Bladé. La ruta recorrerà diversos indrets de
Benissanet que es relacionen amb textos, vivències i anècdotes d’Artur Bladé i Desumvila.
Hora de sortida de l’autobús: 9.30 h
Hora d’arribada a Tarragona: 17 h
Punt de sortida: plaça Imperial Tàrraco (davant Universitat)
Preu de la ruta: gratuïta
Preu del dinar: 12 euros aprox. (pagament al restaurant)
Inscripcions: Biblioteca Pública de Tarragona - 977 24 03 31
bptarragona.cultura@gencat.net.
Places limitades.
Organitza: Biblioteca Pública de Tarragona

Exposició “Artur Bladé
i Desumvila: escriptor de l’Ebre
català, cronista de l’exili”
Del 5 al 30 de novembre al Palau de la Diputació de
Tarragona.
Organitza: Associació Cultural Artur Bladé Desumvila de Benissanet

