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Congrés Internacional 
«Carme Riera i la seva obra»



Congrés 
Internacional 
«Carme Riera 
i la seva obra»
Palma, 9, 10 i 11 de desembre 
de 2010

L’organitzen i el patrocinen: Conselleria d’Educació i Cultura del 
Govern de les Illes Balears i Obra Social «Sa Nostra» Caixa de Balears

Hi col·laboren: Càtedra UNESCO «Dones, desenvolupament i 
cultures» Universitat de Vic i Institut Ramon Llull

Directores: Luisa Cotoner Cerdó i Pilar Arnau i Segarra

Dijous 9 de desembre 

18.00 h Lliurament d’acreditacions

19.00 h Inauguració oficial a càrrec del conseller 
d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, 
Sr. Bartomeu Llinàs, (parlaments institucionals).

Ponència a càrrec de la Dra. Geraldine Nichols 
(University of Florida, Gainesville): «La memòria de 
l’ordre de les coses a l’obra de Carme Riera».
Presentació: Dra. Luisa Cotoner Cerdó 
(Universitat de Vic).

20.30 h Espectacle literari: Onatge (basat en 
textos de Carme Riera i també de Neus Canyelles, 
Xesca Ensenyat, Mariona Moyano i Duran, Antònia 
Vicens) a càrrec de la companyia Disperses.

Programa

Tots els actes tindran lloc al Centre de Cultura “Sa Nostra”
(C. de la Concepció, 12. Palma)



Divendres 10 de desembre 

10.00 h Taula rodona 1: Recepció internacional 
de l’obra de Carme Riera (crítica i traducció)
Dr. Francesco Ardolino (Universitat de Barcelona): 
«Double coding i altres relictes postmoderns a la 
narrativa rieriana».
Dr. Carles Cortés (Universitat d’Alacant): 
«La recepció europea de l’obra de Carme Riera». 
Dra. Rafaela Fiori Urízar (Catholic University 
of America, Washington DC): «Intercambios 
intelectuales: Carme Riera y la producción y 
recepción de sus obras dentro de la academia 
americana».
Moderadora: Dra. Luisa Cotoner Cerdó 
(Universitat de Vic).

11.30 h Pausa / Cafè

12.00 h Taula rodona 2: Formes i procediments 
narratius
Dra. Francesca Bartrina (Universitat de Vic): 
«Les narratives del desig a Cap al cel obert».
Dra. Carme Gregori (Universitat de València): 
«Formes de la ironia en l’obra de Carme Riera».
Dra. Meri Torras (Universitat Autònoma de 
Barcelona): «El salconduit de la identitat: destinatari, 
escriptura i complicitat a La meitat de l’ànima».
Moderdador: Sr. Carles Cabrera (Delegat de 
Literatura del Govern de les Illes Balears).
Divendres 10 de desembre 

Tots els actes tindran lloc al Centre de Cultura “Sa Nostra”
(C. de la Concepció, 12. Palma)

14.00 h Pausa

17.00 h Taula rodona 3: Memòria i identitat a 
la narrativa de Carme Riera
Sra. Pilar Arnau i Segarra: «La recerca de la 
identitat i la recuperació de la memòria històrica a 
La meitat de l’ànima».
Dra Rosa Cabré i Moné (Universitat de Barcelona): 
«Carme Riera: novel·la i reflexió literària».
Dra. Lluïsa Julià (Institut Obert de Catalunya 
i Universitat Oberta de Catalunya): «De viatges, 
trens i supervivències en l’Europa del XX. A 
propòsit de La meitat de l’ànima».
Moderdador: Dr. Damià Pons i Pons 
(Universitat de les Illes Balears).

18.30 h Pausa / Cafè

19.00 h Lectura dramatitzada de L’estiu de 
l’anglès, de Carme Riera, a càrrec de la companyia 
Tau Teatre.



Dissabte 11 de desembre 

10.00 h Ponència a càrrec del Dr. Brad Epps 
(Harvard University): «Amb els ulls de Carme Riera».
Presentació: Sra. Francesca Tur Riera 
(Directora adjunta de l’Institut Ramon Llull).

11.15 h Cloenda del Congrés a càrrec del director 
general de Cultura del Govern de les Illes Balears,  
sr. Pere Joan Martorell, (parlaments institucionals).

11.30 h Pausa / Cafè

12.00 h Visita guiada pel centre de Palma (inclou 
l’antic call jueu i el call menor, entre d’altres punts) 
inspirada en diversos passatges de Dins el darrer 
blau a càrrec de Gaspar Valero.

Places limitades. 
Inscripció a la recepció del Congrés.

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: 

Les persones inscrites al Congrés podran obtenir, 
mitjançant sol·licitud prèvia, crèdits de formació 
per al professors no universitaris o crèdits de lliure 
configuració de la Universitat de les Illes Balears.
escriptordelany@escriptordelany.com
o al telèfon 971 718 786

INSCRIPCIONS PER ALS PROFESSORS
Per al personal docent en actiu, les inscripcions es 
faran a través del portal del personal 
http://portaldelpersonal.caib.es (formació del 
professorat>activitats internes>sol·licitud 
cursos>centre formació>direcció general 
d’innovació i formació del professorat). 
Un cop publicada la llista de persones admeses, 
s’ha de tenir en compte que hi ha un termini 
per confirmar la inscripció; en el cas que 
no es confirmi la inscripció, la sol·licitud 
no serà admesa. Si resten vacants, un cop hagi 
transcorregut el període de confirmació, s’avisarà 
telefònicament a les persones de la llista d’espera.

CONDICIONS DE CERTIFICACIÓ: 

Per tenir dret a la certificació s’ha d’assistir com a 
mínim al 80% de l’activitat, segons l’Ordre de 2 de 
gener de 2002.Tots els actes tindran lloc al Centre de Cultura “Sa Nostra”

(C. de la Concepció, 12. Palma)



L’organitzen i el patrocinen

Hi col·laboren


