
   

 TITULACIÓ 
 
Les persones que hagin participat com a mínim en el 80% de les sessions 
presencials obtindran un certificat d'assistència de la Universitat d’Andorra. 
 
 
PREINSCRIPCIONS I 
MATRÍCULA 
 
Fins al 31 de març del 2008. Places limitades a 35 persones 
En cas que hi hagi més de 30 preinscripcions, seran valorades per un comitè 
de selecció. 
 
El curs s’anul·larà si no hi ha un mínim de 15 estudiants matriculats. 
 
Preu: 50 euros. 
 
Lloc: https://intranet.uda.ad/prod/preinsuda.nsf 
 

SEMINARI  PER A MÉS INFORMACIÓ 
 

MERCÈ RODOREDA Plaça de la Germandat, 7 
AD600 Sant Julià de Lòria. Principat d’Andorra 

  
Tel.: +376 743 000  Fax. +376 743 043  A/e.: euniversitaria@uda.ad 

Organitzen: www.uda.ad  
    
L’Any Rodoreda és una iniciativa de la Fundació Mercè Rodoreda (Institut 
d’Estudis Catalans), la Institució de les Lletres Catalanes i l’Institut Ramon 
Llull. 

www.anyrodoreda.cat 
 
 

https://intranet.uda.ad/prod/preinsuda.nsf
http://www.anyrodoreda.cat/


 
 
 
 
 
 

OBJECTIUS 
 
L’any 2008 es commemora el centenari del naixement de l’escriptora Mercè 
Rodoreda, figura singular de la literatura i la cultura catalanes contemporànies. 
 
El Govern d’Andorra s’afegeix a aquesta celebració i al programa d’activitats 
preparat per la Fundació Mercè Rodoreda (Institut d’Estudis Catalans), la 
Institució de les Lletres Catalanes i l’Institut Ramon Llull, i presenta un cicle de 
conferències sobre els llibres i l’obra de l’autora. 
 
 
OBJECTIUS 
A QUI VA DIRIGIT 
 
 
Aquest curs va dirigit al professorat de segona ensenyança i de batxillerat, als 
estudiants interessats de la Universitat d’Andorra, i al públic en general si 
queden places lliures. 
 
 
DURADA I CALENDARI 
 
El seminari constarà de deu sessions d’una durada total de vint hores.  
Les sessions es faran els dijous de les 18 h a les 20 h, excepte el dimecres 25 
de juny, a la sala multimèdia de la Universitat d’Andorra. 
 
El curs s’iniciarà el dijous 3 d’abril i s’acabarà el 25 de juny del 2008. 

 
 
 
 
 
PROGRAMA  
 
Sessions  Conferenciant Data Hora

Acte d’obertura a càrrec del Sr. Jordi Gallardo, secretari 
d’Estat de Política Cultural; del Sr. Oriol Izquierdo, director 
de la Institució de les Lletres Catalanes i del Dr. Joaquim 

Molas, membre de l’Institut d’Estudis Catalans i de la 
comissió tècnica de la Fundació Mercè Rodoreda 

3 d’abril 18.00 h 

Mercè Rodoreda i l’humor (1931-
1936) Les novel·les de joventut Roser Porta 3 d’abril 18.30 h 

Els contes de l’exili: Vint-i-dos 
contes 

Marta 
Pessarrodona 10 d’abril 18.00 h 

La plaça del Diamant, un univers 
xifrat Maria Barbal 17 d’abril 18.00 h 

Jardí vora el mar  
La novel·la de represa Carme Arnau 24 d’abril 18.00 h 

Història d’un soldat: l’Adrià Guinart 
de Mercè Rodoreda Marina Gustà 8 de maig 18.00 h 

Joventut i República: L’obra 
periodística de Mercè Rodoreda 
(1932-1934) 

Anna Maria Saludes 15 de maig 18.00 h 

La poesia de Mercè Rodoreda Carles Miralles 22 de maig 18.00 h 
Un pont literari excepcional: Aloma Neus Real 29 de maig 19.00 h 
Mirall trencat Marta Nadal 5 de juny 18.00 h 
Cecília C o un ocell fora de la 
gàbia. Una lectura d’El carrer de les 
Camèlies 

Xavier Pla 25 de juny 
(dimecres) 18.00 h 

SEMINARI MERCÈ RODOREDA 

 
  
Els conferenciants són especialistes en l’obra de Mercè Rodoreda i cadascun 
s’ha interessat en un aspecte concret o una obra literària que ens aniran 
desvelant al llarg del seminari. 


