
El Conseller de Cultura, Ferran
Mascarell, donarà el tret de sorti-
da avui (17 h) al Centre Cultural La
Mercè al Simposi Internacional
Josep Maria Corredor, que posarà
al dia l’aportació d’aquest escrip-
tor gironí, el centenari del naixe-
ment del qual es va escaure l’any
passat. 

Josep Maria Corredor (Girona,
1912 - Perpinyà 1981) va ser un
personatge de gran influència en
el món cultural gironí durant la Se-
gona República Espanyola. Amb
27 anys va haver d’emprendre el
dolorós camí de l’exili per instal·lar-
se a Perpinyà. 

Es va llicenciar i es va doctorar
en lletres a Montpeller amb la tesi
Un esprit méditerranéen: Joan Ma-
ragall, publicada el 1951. El 1954
va publicar Conversations avec
Pablo Casals, editada en català el
1967. Aquesta obra ha estat tra-
duïda a onze idiomes. 

És també l’autor de Joan Mara-
gall (premi Aedos 1960), El món
actual i el nostre país (1962), pre-
mi Yxart 1961, De casa i d'Europa
(1971), Assaigs i comentaris (1972)
i Homes i situacions (1976). Va
traduir, entre altres, obres d'André
Gide i de Jean Paul Sartre.

Després de l’acte inaugural, Jo-
sep Maria Terricabras (UdG), pro-
nunciarà la primera conferència
del simposi, titulada Josep Maria
Corredor i el pensament europeu
contemporani. 

Tot seguit, Albert Manent par-
larà de Josep Maria Corredor: As-
pectes de l'exili. Les comuniccions
pròpiament dites començaran
amb Gemma Domènech (Josep M.
Corredor i Emili Blanch a Mont-
peller), per seguir amb Joan Gay
(L’Orquestra Pau Casals i Girona:
un teixit de vincles i amistats). La
jornada d’avui finalitzarà amb la
rapsoda Anna Miralpeix, que lle-
girà una selecció de textos de Cor-

redor feta pel periodista Xevi Pla-
nas. 

El simposi es reprendrà demà
divendres amb Xavier Pla (UdG),
que parlarà sobre Josep Maria
Corredor i l’assaig literari, per do-
nar pas a Francesc Montero (UdG),
sobre L’evolució del pensament
polític de Josep Maria Corredor , i
a Glòria  Casals (UB), sobre El pa-
per de Corredor en la recepció
francesa de Joan Maragall.El sim-

posi, organitzat per l’Escola Mu-
nicipal d’Humanitats de l’Ajun-
tament de Girona, la Càtedra Fer-
rater Mora de Pensament Con-
temporani de la UdG, i el Depar-
tament de Filologia i Comunicació
de la UdG, finalitzarà amb Jacques
Issorel (Universitat de Perpinyà),
que parlarà sobre Josep Maria
Corredor i Antonio Machado, i
Rosa M. Corredor (UdG), Casals -
Corredor, els anys de Prada.
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Un simposi revisa el pensament europeu 
de l’escriptor gironí Josep Maria Corredor

El conseller Ferran Mascarell obrirà l’acte i Josep Maria Terricabras pronunciarà la primera de les conferències

Corredor i Casals, a la dècada de 1950, al despatx del músic a Prada de Conflent. 

ACONTRAVENT

TELEVISIÓ Miguel Ángel
Silvestre fitxa per la sèrie
«Galerías Velvet»
L’actor protagonitzarà el nou projecte de
ficció que prepara Antena 3 i que també
comptarà amb Paula Echevarría. 56

Cultura i Societat

dijous, 14 de febrer de 2013 Diari de Girona 
44

EspEctaclEs | ciència  | tEndènciEs  | tradicions  | FEts i GEnt  | cinEMa | tElEvisió

PATRIMONI El paviment de la plaça de Sant
Martí d’Empúries haurà d’esperar
La Comissió del Patrimoni Cultural de Girona determina que primer
s’ha de presentar un estudi arqueològic previ a qualsevol actuació
en una zona rica en restes com aquesta. 46

El premi teatral Quim Masó puja
el premi de 30.000 fins a 50.000 €

El dijous, 14 de febrer s’obre la
convocatòria de la setena edició
dels Premi Quim Masó, dedicat a
projectes de producció teatral,
que en aquesta ocasió incremen-
ta la dotació econòmica de 30.000
fins a 50.000 euros, una excepció
amb l’aigua que baixa.

Les entitats convocants del Pre-
mi consideren que apostar per la
producció catalana és important

en uns moments en que és molt
difícil aconseguir finançament per
engegar nous projectes teatrals. Per
això s’ha optat per augmentar la
dotació i també s’ha eliminat de les
bases del concurs la clàusula que
obligava al projecte guanyador a
fer una aportació econòmica a la
producció. A més es garanteix l’ex-
hibició del muntatge als festivals
Temporada Alta de Girona i Grec
de Barcelona.
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El dia 3 de juny de 2012 es van
complir cent anys del naixement, a
Girona, de Josep Maria Corredor i Po-
més, un dels assagistes més impor-
tants en llengua catalana del segle
XX, figura clau de l'exili català, al
costat de Pompeu Fabra, Carles Riba
i, sobretot, Pau Casals, de qui fou
amic i secretari personal. Aquests
dies, a propòsit del simposi que es
celebra a Girona, l’editorial Acontra-
vent ha distribuït Contra la valoració
de la mediocritat, amb edició a cura
de Francesc Montero (UdG). El llibre
presenta un recull de textos que Co-
rredor va publicar a les publicacions
catalanes i també durant l’exili fran-
cès. Segons Montero, Corredor té
«una vida pròpia» al marge de l’om-
bra de Casals i, en aquests textos
s’aprecia que el seu pensament
«manté la vigència i l’interès per al
lector d’avui». L’autor va analitzar
amb perspicàcia la realitat cultural i
lingüística catala de l’exili i l’interior
durant el franquisme, així com els
escenaris possbles que hauria d’a-
frontar el país al final de la dictadu-
ra, arribant a la conclusió que la so-
lució passava per «la recerca d’un
encaix de Catalunya en el marc eu-
ropeu».DdG GIRONA



PER FRANCESC MONTERO

Acontravent publica
«Contra la valoració
de la mediocritat»

L’AUDITORI JOSEP IRLA DE
GIRONA VA ACOLLIR ahir la
presentació del vídeo Fita art
integrat 1957 - 2010, una selecció
de les obres que l’artista ha realitzat
per encàrrec, entre les quals
destaquen les aportacions a les
esglésies, però també una important
col·laboració amb particulars i
institucions, alguns d’Andorra. 



Fita presenta el
seu art integral
en un vídeo

ANIOL RESCLOSA


