
Manuel	  Rivas	  i	  Bernardo	  Atxaga  
Conversa	  a	  la	  UAB	  

Dimecres	  22	  d’abril,	  a	  les	  13.00	  h.	  

Sala	  Cinema,	  Plaça	  Cívica.	  
Organitzat	  pel	  Mínor	  d'Estudis	  Gallecs	  i	  el	  Mínor	  d'Estudis	  Bascos	  de	  la	  UAB	  

Tenim	  davant	  nostre	  l'oportunitat	  de	  ser	  espectadors	  privilegiats	  d’una	  conversa	  entre	  dos	  
autors	  literaris	  cabdals	  del	  nostre	  temps.	  Dos	  autors	  que	  pertanyen	  a	  sistemes	  literaris	  peCts	  i	  
minoritzats,	  però	  que	  han	  estat	  reconeguts	  dins	  i	  fora	  de	  les	  seves	  fronteres.	  No	  només	  són	  
grans	  escriptors,	  sinó	  també	  referents	  internacionals	  del	  gallec	  i	  de	  l’euskara.	  

LA	  CONVERSA	  

A	  parCr	  d'un	  treball	  de	  buidatge	  d'entrevistes	  fetes	  als	  dos	  autors	  i	  de	  l’anàlisi	  comparat	  de	  les	  
dues	  obres,	  el	  moderador,	  en	  Jordi	  Julià	  (Doctor	  en	  Teoria	  de	  la	  Literatura	  i	  Literatura	  
Comparada	  i	  professor	  del	  Departament	  de	  Filologia	  Espanyola	  de	  la	  UAB),	  proposarà	  els	  temes	  
que	  ens	  aproparan	  a	  aquestes	  dues	  figures	  literàries.	  

La	  conversa	  anirà	  més	  enllà	  de	  la	  literatura	  i	  les	  confluències	  i	  divergències	  entres	  les	  obres	  dels	  
dos	  autors;	  també	  es	  parlarà	  de	  la	  seva	  condició	  de	  creadors	  culturals	  en	  un	  món	  globalitzat	  i	  
força	  mercanClitzat,	  des	  de	  la	  perspecCva	  de	  sistemes	  culturals	  no	  hegemònics.	  

A	  part	  de	  la	  situació	  de	  l'escriptor	  en	  un	  sistema	  cultural	  minoritzat	  i	  "depenent",	  políCcament	  
parlant,	  i	  dels	  seus	  compromisos	  èCcs,	  s'intentarà	  establir	  lligams	  temàCcs	  i	  formals	  entre	  les	  
dues	  obres	  (tot	  i	  pertànyer	  a	  literatures	  de	  llengües	  diferents),	  les	  quals	  semblen	  força	  més	  
semblants	  del	  que	  en	  un	  primer	  moment	  ens	  podem	  imaginar.	  

El	  format	  de	  l'acte	  serà	  distès	  i	  divulgaCu	  i	  buscarà	  la	  introducció	  de	  temes	  i	  la	  parCcipació	  del	  
públics.	  Volem	  crear	  un	  ambient	  relaxat	  per	  tal	  de	  establir	  un	  diàleg	  fluid	  entre	  el	  autors	  i	  entre	  
el	  públic	  assistent.	  

ELS	  AUTORS	  

Manuel	  Rivas	  (Montealto,	  A	  Corunya,	  1957)	  és	  l’autor	  més	  traduït	  de	  la	  literatura	  gallega	  
contemporània.	  Escriptor	  i	  periodista,	  ha	  rebut	  nombrosos	  premis	  literaris.	  Les	  seves	  obres	  Que	  
me	  queres	  amor?,	  O	  lapis	  do	  carpinteiro	  i	  Todo	  é	  silencio	  han	  Cngut	  versió	  cinematogràfica.	  
Actualment	  col·∙labora	  com	  a	  periodista	  amb	  El	  País	  i	  codirigeix	  la	  revista	  Luzes.	  És	  un	  destacat	  
acCvista	  social	  i	  va	  ser	  el	  portaveu	  de	  la	  Plataforma	  Nunca	  Máis.	  

Bernardo	  Atxaga	  (Asteasu,	  Gipuzkoa,	  1951)	  és	  l’escriptor	  basc	  més	  conegut	  arreu	  del	  món.	  Ha	  
escrit	  novel·∙les,	  contes	  i	  poemes.	  La	  seva	  obra	  ha	  estat	  traduïda	  a	  més	  d’una	  trentena	  de	  
llengües,	  i	  ha	  obCngut	  molts	  premis	  de	  presCgi.	  És	  autor,	  entre	  altres,	  dels	  llibres	  Obabakoak,	  
L’home	  sol,	  Memòries	  d’una	  vaca	  o	  El	  fill	  de	  l’acordionista,	  i	  algunes	  de	  les	  seves	  obres	  han	  
estat	  portades	  al	  cinema	  i	  al	  teatre.	  	  



ELS	  ESTUDIS	  DE	  GALLEC	  I	  BASC	  A	  LA	  UAB	  

A	  més	  de	  donar	  l’oportunitat	  a	  totes	  les	  persones	  de	  la	  UAB	  d’establir	  un	  contacte	  amb	  aquests	  
escriptors	  i	  de	  que	  els	  coneguin	  de	  primera	  mà,	  aquest	  acte	  també	  té	  l'objecCu	  de	  donar	  a	  
conèixer	  la	  existència	  dels	  estudis	  de	  gallec	  i	  basc	  a	  la	  UAB	  com	  element	  fonamental	  de	  la	  
difusió	  de	  les	  nostres	  llengües	  i	  cultures.	  	  

Els	  Mínors	  són	  uns	  iCneraris	  acadèmics,	  reconeguts	  a	  l’expedient,	  que	  qualsevol	  estudiant	  de	  la	  
UAB	  pot	  triar	  i	  el	  seu	  objecCu	  és	  complementar	  la	  formació	  en	  una	  àrea	  específica.	  En	  el	  nostre	  
cas,	  tant	  el	  Mínor	  d’Estudis	  Gallecs	  com	  el	  Mínor	  d’Estudis	  Bascos,	  ofereixen	  una	  visió	  
actualitzada	  de	  les	  societats	  i	  cultures	  gallega	  i	  basca,	  amb	  assignatures	  de	  llengua,	  cultura	  i	  
literatura.	  

Contacte:	  

Xaquín	  López	  González  
facebook.com/estudisgallecsuab  
estudisgallecs.uab.cat 
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ 
93	  581	  18	  21	  /	  609	  728	  524  
 
Estudis	  Gallecs	  UAB 
Departament	  de	  Filologia	  Francesa	  i	  Romànica 
Facultat	  de	  Filosofia	  i	  Lletres 
Edifici	  B-‐Universitat	  Autònoma	  de	  Barcelona 
08193	  Bellaterra	  (Cerdanyola	  del	  Vallès)	  Barcelona	  

http://facebook.com/estudisgallecsuab
http://estudisgallecs.uab.cat/

