NOTA INFORMATIVA – EL BORN CCM

Exposició: Del 21.12.17 ‐ 30.04.18
“Montserrat Roig 1977. Memòria i utopia”

#montserratroig / elbornculturaimemoria.cat




Obertura de l’exposició al públic el 21 de desembre de 2017.
Gratuïta.
La mostra es complementa amb un ampli ventall d’activitats paral∙leles: taules
rodones, espectacles, una conferència i un debat sobre TV i cultura.

El Born CCM: Montserrat Roig (1946‐1991), escriptora i periodista, és una de les autores més
destacades de la seva generació. La lluita obstinada per la recuperació de la memòria i de la
dignitat individual i col∙lectiva, i el compromís polític amb el catalanisme, el feminisme i
l’antifeixisme caracteritzen la seva obra. Fa quaranta anys de la publicació de dos dels seus
llibres cabdals: Els catalans als camps nazis (1977), referent ineludible de la recuperació de la
memòria i de la història dels catalans deportats als camps nazis, i El temps de les cireres (1977),
una de les seves novel∙les més celebrades. També, en aquell moment, dirigeix i presenta les
entrevistes del programa Personatges (1977‐78) a la televisió.
L'exposició, comissariada per Manuel Guerrero, compta amb la col∙laboració de l'artista
Francesc Abad i la fotògrafa Pilar Aymerich. Mitjançant més de 300 documents originals,
imatges i llibres, l'exposició i les activitats programades proposen de revisar i repensar les
obres de Montserrat Roig d'aquells anys, que tingueren un impacte cultural i social molt
destacat.
Programa d’activitats paral∙leles:
CICLE DE TAULES RODONES
1977, un any clau
Dimecres, 31 de gener del 2018, de 19h a 21h
Amb Pilar Aymerich, Carme Molinero i Roger Sempere.
Manuel Guerrero, presentació i moderació.
Montserrat Roig, escriptora i periodista
Dimecres, 7 de febrer del 2018, de 19h a 21h
Amb Maria Àngels Cabré, Marta Pessarrodona i Carme Riera.
Lídia Heredia, presentació i moderació.
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Els catalans als camps nazis, un llibre cabdal
Dimecres, 14 de febrer del 2018, de 19h a 21h
Amb Xavier Antich, Arnau Pons i Rosa Toran.
Xavier Pla, presentació i moderació.
Montserrat Roig, avui
Dimecres, 28 de febrer del 2018, de 19h a 21h
Amb David Fernàndez, Betsabé Garcia i Bel Olid.
Marina Espasa, presentació i moderació.
ESPECTACLES:
ROIG, homenatge a Montserrat Roig
Divendres, 2 de març del 2018, 20h
Un espectacle dirigit i interpretat per l’actriu Mònica Lucchetti, amb el músic i compositor
Carles Beltran i la cantant Tànit Navarro que interpreta cançons que li agradaven a l’escriptora.
Montserrat Roig, des de l’ànima
Divendres, 9 de març del 2018, 20h
Recital, lectura, d’una tria de textos de Montserrat Roig, seleccionats per la mateixa autora al
llibre “Cent pàgines triades per mi”, a càrrec de l’actriu Rosa Cadafalch amb música de Josep
Pazos.
DEBAT SOBRE TELEVISIÓ I CULTURA:
Televisió, cultura, literatura i memòria. Sobre el programa Personatges de Montserrat Roig
Dijous 5 d’abril del 2018, de 19h a 21h
Amb Joan Anton Benach, Emili Manzano, Joan Carles Peris i Aina Torres.
Ariadna Oltra, presentadora i moderadora.
CONFERÈNCIA:
“La literatura concentracionària i la recepc ió d’Els catalans als camps nazis de Montserrat
Roig: entre la memòria i el mite”
Dijous 26 d’abril del 2018, de 19h a 21h
Conferència a càrrec de Marta Marín‐Dòmine, directora del Centre for Memory and Testimony
Studies de la Wilfrid Laurier University, Toronto, Canadà.
HORARI
De març a octubre de dimarts a diumenge i festius de 10 a 20 h. Dilluns laborables tancat.
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Per a més informació, podeu contactar a:
lsolana@bcn.cat
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