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La professora Anne-Marie
Thiesse, amb la conferèn-
cia Écrire le paysage iden-
titaire, inaugurarà avui a
la Sala de Graus de la Uni-
versitat de Girona (10.30
h) el II Congrés Interna-
cional sobre Literatura i

Corrents Territorials, de-
dicat a estudiar el feno-
men dels Jocs Florals, des
de la seva creació, el 1859,
fins a l’inici de la Transi-
ció, el 1977. Les sessions
tindran lloc avui i demà a
la Facultat de Lletres (Sala
de Graus i Capella del Ro-
ser) i reuniran experts
com ara Albert Rossich,

August Rafanell, Narcís
Figueras, Margarida Casa-
cuberta, Damià Pons, Ra-
mon Pinyol, Maria Campi-
llo i Esther Fabrellas. En
les ponències s’abordaran
qüestions com ara la cele-
bració dels Jocs al Rosse-
lló, València, Mallorca o la
Cerdanya, la seva pervi-
vència a l’exili a través dels

casos d’Argentina i Xile, o
la seva organització du-
rant les dictadures de Pri-
mo de Rivera i del període
franquista. A més, s’ana-
litzaran tres antologies
poètiques del XIX, la cons-
trucció literària de la ciu-
tat a través dels Jocs o la
relació que va tenir amb
aquest certamen Joan Vi-
nyoli. Com a acte comple-
mentari, Laura Masmi-
quel farà avui una lectura
dramatitzada de La infan-
ticida, l’obra amb què Víc-
tor Català es va donar a co-
nèixer el1898 als Jocs Flo-
rals d’Olot, a la Sala de
Graus de la UdG (19 h). ■
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Els Jocs Florals, a
examen a la UdG

Emma Vilarasau, en una representació de ‘La infanticida’, de

la qual es farà una lectura dramatitzada ■ DAVID RUANO


