Josep Pla.
Noves
mirades.
Dimarts
15 de novembre
de 2011.
Auditori
CX La Pedrera.

Josep Pla a la redacció de Destino, 1942. Autor desconegut.
Fundació Josep Pla, col. Josep Vergés.

Per commemorar els trenta anys de la mort de Josep Pla (1897-1981), l’Obra Social de
CatalunyaCaixa ha organitzat una jornada en la que personalitats del món de la cultura
es trobaran per parlar de l’escriptor. La jornada finalitzarà amb la representació d’un fragment de l’espectacle teatral d’El Quadern gris, de Josep Pla, dirigit per Joan Ollé.
A les taules rodones, s’ha convidat escriptors, crítics, homes de teatre i del cinema que
explicaran i debatran sobre la lectura de l’obra de l’autor d’El Quadern gris des de la contemporaneïtat i des d’altres llenguatges artístics.
Si un clàssic de la literatura és aquell escriptor que interpel·la els seus lectors després de
mort i que continua suscitant noves lectures i interpretacions, noves mirades, aleshores no
hi ha dubte que Josep Pla ha encarat el segle XXI amb tota plenitud. Els temes que tracten
els seus llibres (la identitat, la memòria, la descripció de la realitat, els valors del paisatge
i de la cuina, etc.) són rellegits ara, de vegades des dels escenaris teatrals, des del cinema,
des del periodisme o, és clar, des de la literatura estricta, i cada vegada són més els qui
veuen en l’obra i l’estil de Pla un referent indiscutible.

Auditori CX La Pedrera.
Dimarts 15 de novembre 2011. Accés lliure
18.00 h. Xavier Pla. Presentació
18.15 h. Enric Vila. Per què Josep Pla és el nostre heroi?
18.45 h.	Primera taula rodona. Josep Pla, memòria i escriptura.
Amb Xuan Bello, Núria Perpinyà i Gabriel Magalhaes.
Moderador: Àlex Susanna.
19.45 h.	Segona taula rodona. Josep Pla, del documental a la
ficció. Amb Joan Ollé, Marc Recha i Mercè Ibarz. Moderador: Xavier Pla.
21.00 h.	Fragment de l’espectacle teatral
El Quadern gris, de Josep Pla dirigit
per Joan Ollé i interpretat per Joan
Anguera i Montserrat Carulla.

Coordinador de la jornada: Xavier Pla.

