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Presentació de l’Any
Els ulls savis de Teresa Juvé han vist desfilar davant seu un segle d'història
viva d'Europa: la dictadura de Primo de Rivera durant la seva infantesa a
Madrid, la Guerra Civil a Barcelona, l'exili a Tolosa, a París, a Montgeron, el
retorn a casa el 1970. Les circumstàncies vitals que ha travessat Teresa Juvé
l'han convertit en una humanista en el sentit més ple del terme: algú que ha fet
del respecte humà el valor suprem pel qual calia lluitar abnegadament en els
contextos més adversos, fos quin fos el risc que això comportés. Teresa Juvé
ha portat aquest humanisme a la pràctica però no ha deixat de dedicar-hi
enormes esforços teòrics, especialment des de la reflexió pedagògica i política.
La seva producció literària està igualment amarada d’aquest humanisme
exemplar.

Oriol Ponsatí-Murlà
Director de la Institució de les Lletres Catalanes
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Objectius de l’Any
Amb motiu del centè aniversari de l'autora, el Govern de la Generalitat va
aprovar la celebració de l'Any Teresa Juvé al llarg del 2021. L'objectiu principal
d'aquesta commemoració és donar tota la visibilitat que mereix la trajectòria
vital, excepcional i compromesa, d'algú que ha fet de la lluita per la llibertat i la
dignitat el seu principal impuls motor, tant en l'àmbit pràctic i personal com
teòric i creatiu.
Així mateix, l'Any Teresa Juvé també ha de servir per divulgar encara més una
obra literària molt rellevant i ingent, sempre sàvia i erudita. Cal destacar, en
aquest sentit, la recent publicació d'El degollador de Vallvidrera, ja que el fet
que la persona homenatjada es trobi en plena activitat creativa, dota la vigent
commemoració d'una singularitat del tot remarcable.
Entre els eixos i activitats principals de l'Any Teresa Juvé, s'hi troben l'exposició
itinerant per a biblioteques —que està previst que comenci a circular per Sant
Jordi—, i un catàleg d'activitats que comprèn rutes literàries, conferències,
projeccions de documentals i espectacles literaris entorn de la figura de
l'escriptora. També cal destacar l'acte d'homenatge que va tenir lloc el passat 7
de febrer —dia del seu aniversari— al Museu del Suro de Palafrugell.
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L’autora
Teresa Juvé Acero (Madrid, 1921) és pedagoga i escriptora. De pare català i
mare madrilenya, va estudiar a la Institución Libre de Enseñanza de Madrid i,
posteriorment —quan la família va passar a viure a Barcelona—, a l'Institut
Escola Ausiàs March de la Generalitat. En acabar la Guerra Civil, es va exiliar a
Tolosa de Llenguadoc, on va estudiar Filologia i Literatura Comparada. El 1942,
es va incorporar a la Resistència francesa per lluitar contra les forces
d'ocupació alemanyes com a agent d'enllaç. L'any 1948 es va casar amb el
polític i pedagog Josep Pallach (1920-1977) i, l'any 1949, va néixer la seva filla
Antònia.
El 1963, va quedar finalista del Premi Nadal amb la seva primera novel·la, La
charca en la ciudad, obra de la qual en publica, molts anys més tard, la versió
catalana amb el títol L’aiguamort a la ciutat (Rúbrica Editorial, 2005). És autora
de la sèrie de novel·les protagonitzades pel portantveus del rei, Jaume
Plagumà. Aquestes obres, ambientades a la Catalunya de finals del segle XVI,
combinen els gèneres històric i detectivesc. Enguany s'ha publicat El degollador
de Vallvidrera (Editorial Meteora, 2021), la vuitena entrega d'aquest conjunt.
També és autora, entre d'altres, del llibre autobiogràfic Tu ets jo. Flaixos per al
meu blog (Editorial Meteora, 2015), on narra, amb un mestratge i lucidesa
únics, les seves intenses vivències. Amb motiu d'un escorcoll que, en temps de
la dictadura de Primo de Rivera, la policia va realitzar al despatx del seu pare,
escriu unes paraules amb les quals expressa els seus valors i les seves fermes
conviccions polítiques i morals:
«D'aleshores ençà, res d’allò que té relació amb la lluita per la llibertat, encara
que sigui a costa de la pròpia llibertat; res d’allò que es fa en defensa del
respecte humà; res d’allò que es fa en defensa de la democràcia no ha estat
aliè a aquella noieta que sóc jo».
Tu ets jo. Flaixos per al meu blog (2015)
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Als 35 anys, de professora al Lycée Mixte Experimental de Montgeron on
treballava també Josep Pallach.
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Comissariat
Toni Terrades (Palma, 1981). Llicenciat en Humanitats per la Universitat
Pompeu Fabra de Barcelona (2003), des de l'any 2007 treballa com a redactor
en la documentació, redacció i actualització de les pàgines web de l'Associació
d'Escriptors en Llengua Catalana. És autor de més d'un centenar de pàgines
d'escriptors i escriptores, entre les quals cal destacar l'elaboració de la pàgina
web de la pedagoga i escriptora Teresa Juvé (Madrid, 1921), de qui enguany
es commemora el centenari del seu naixement per part de la Generalitat de
Catalunya. Entre els anys 2018 i 2020, ha treballat com a tècnic per a la
Institució de les Lletres Catalanes.
A més del seu vincle professional amb l'AELC i amb la ILC, treballa com a
redactor per al sector editorial i literari, col·laborant molt especialment amb els
diferents segells del Grup 62 en tasques de coordinació editorial i de redacció i
traducció de textos. És autor dels llibres Això és Catalunya i Això és Barcelona
(Grup Editorial 62 – Estrella Polar, 2014 i 2015, il·lustrats per Àlex Omist) i ha
treballat en la concepció i redacció dels continguts de la pàgina web Barcelona
Ciutat de la Literatura UNESCO (2016 - 2017), elaborada per l'Institut de
Cultura de Barcelona.
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Programació
ACTES


7 de febrer: homenatge a Teresa Juvé amb motiu del seu centenari al
Museu del Suro de Palafrugell.



15 de març: roda de premsa de presentació de l'Any Teresa Juvé.



19 de març: reconeixement a Teresa Juvé en l'any del seu centenari i
presentació del llibre El degollador de Vallvidrera. Sala de Plens de
l'Ajuntament de Begur. L’alcaldessa de Begur li farà el lliurament de la
Medalla Centenària commemorativa per haver complert cent anys.



Acte Institucional de l'Any Teresa Juvé (encara per concretar)

ACTIVITATS


Ruta literària La trampa [Juvé, Teresa, La trampa, Barcelona: Editorial
Meteora, 2014]
Teresa Juvé és autora d'una sèrie de novel·les que combinen elements
de tall detectivesc i històric, amb el personatge de Jaume Plagumà,
portantveus del rei, com a protagonista que investiga i resol un seguit de
crims enigmàtics. La trampa (2014) pertany a aquesta sèrie i és una
novel·la d'intriga que ens transporta amb rigor documental a la
Barcelona de finals del segle XVI.
Aquesta ruta proposa un recorregut pels escenaris de la saga
protagonitzada per Jaume Plagumà. Les anades i vingudes del
portantveus del rei, de l’inquisidor Fra Oleguer, del jutge Joanola i
d’altres personatges, pels carrers de la Barcelona dels Àustries, tracen
un itinerari que ens permetrà de trobar facetes ocultes d'una ciutat a
descobrir en les pàgines de la ficció literària creada per Teresa Juvé.



Ruta literària L'arbre trencat [Juvé, Teresa, L’arbre trencat, Barcelona:
Editorial Meteora, 2019]
La ruta literària de L'arbre trencat abasta els barris de Sant Pere, el
Raval, el portal de Trentaclaus..., i ens ofereix una visió completa de la
Barcelona de Jaume Plagumà. Així com en el recorregut de la ruta de
La trampa seguim les passes del portantveus, en el recorregut de la ruta
de L'arbre trencat, seguirem les de l'assassí.
Disseny i guiatge d’ambdues rutes: Maria Nunes.
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Nunes és autora de Rutes literàries de Barcelona. Teresa Juvé, Narcís
Oller, Josep M. de Sagarra, Montserrat Roig (Editorial Meteora, 2017),
Salvat –Pla –Rodoreda –Capmany. Rutes literàries de Barcelona, 2
(Meteora, 2018), Fages de Climent a Barcelona (CMAAPL, 2019) i
Rusiñol, Català, Espriu, Pessarrodona. Rutes literàries de Barcelona, 3
(Meteora, 2020).


“Flaire de Lilàs”: una mirada sobre alguns moments de la vida de Teresa
Juvé. Lectura dramatitzada de fragments del llibre Tu ets jo. Flaixos per
al meu blog (Editorial Meteora, 2015), a càrrec de Maria Jesús Lleonart i
amb acompanyament de piano a càrrec de Ian Lleonart.



Visionat del documental Memòries de l'exili, i conversa posterior amb
Josep M. Soler, president de la Fundació Pallach.



Espai dedicat a Teresa Juvé a la zona d'exposició de la Llibreria Ona de
Barcelona (Carrer de Pau Claris, 94) amb motiu de la commemoració del
seu centenari. La durada prevista d’aquest espai és de tres mesos (entre
març i maig del 2021).



Bateig d’una unitat de tren de la línia del Vallès dels Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya amb el nom de Teresa Juvé.



Creació d’un vídeo promocional de 30 segons que es projectarà a les
pantalles dels FGC i instal·lació de l’exposició itinerant a l’Espai
Provença dels vestíbul de l’estació de Provença.



Club virtual de lectura d’una obra de l’autora a Tellfy (encara per
concretar).



Twitter: Des de l’@AnyTeresaJuve diàriament s’emeten piulades sobre
la biografia de l’autora.

CONFERÈNCIES


Presentació del darrer llibre de l'autora, El degollador de Vallvidrera
(2021), a càrrec de Jordi Fernando, de l'Editorial Meteora.
Jordi Fernando Aloy (Barcelona, 1953) ha publicat el llibre de relats
L’home de les cadires (1991), l’assaig historicoartístic La casa de la
ciutat, un itinerari (1996) i ha traduït al català obres de Ray Bradbury,
Virginia Wolf, Katherine Anne Porter, Joan Aiken i Amanda Bath, així
com multitud de pel·lícules i sèries per a Televisió de Catalunya i altres
mitjans audiovisuals. Llicenciat en filologia catalana, impressor i editor
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d’ofici, l'any 2000 va fundar, amb M. Dolors Sàrries, Editorial Meteora, on
desenvolupa actualment la seva tasca d’editor amb un catàleg de 250
títols amb col·leccions de novel·la, no ficció, assaig, poesia, biografia,
llibre d’art, infantil, etc. Dins de Meteora ha publicat quatre títols de
Teresa Juvé i un altre amb rutes literàries basades en la seva obra.

EXPOSICIÓ ITINERANT


“Teresa Juvé. La llibertat conscient”
A partir del mes d’abril es començarà a moure aquesta exposició de petit
format a través de la qual es donarà a conèixer la vida i l’obra de Teresa
Juvé.
L'exposició està organitzada a partir dels apartats següents: “De Madrid
a Barcelona”, “Exili i resistència”, “Amor, pedagogia i compromís polític”,
i “Literatura, humanisme i llegat vital”.
La prioritat d’aquestes exposicions, que es presenten en forma de
plafons il·lustrats, és crear una eina divulgativa fàcil d'itinerar. Se’n
produiran diverses còpies que es mouran pels circuits habituals
d’itinerància de la Institució de les Lletres Catalanes i el Servei de
Biblioteques de la Generalitat de Catalunya. Una d'aquestes còpies
estarà a disposició de la Fundació Pallach.
Comissari: Toni Terrades
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Imatge institucional
La fotografia de la imatge institucional de l'Any Teresa Juvé es va realitzar el 7
de febrer del 2021 a l'acte d'homenatge que es va celebrar, amb motiu del
centenari de l'escriptora, al Museu del Suro de Palafrugell.
Fotografia: Localpres - Jordi Garcia, 2021.
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Entitats organitzadores
Departament de Cultura. Institució de les Lletres Catalanes amb la col·laboració
del Departament d’Educació.

Entitats col·laboradores
Editorial Meteora
Fundació Pallach
Associació d'Escriptors en Llengua Catalana
Ona Llibres
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
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Comunicació i premsa
Web de la commemoració: anyteresajuve.cat
Web de la ILC: https://cultura.gencat.cat/ca/ilc
Xarxes socials de la commemoració:
Twitter: @AnyTeresaJuve
Xarxes socials de la ILC:
Facebook: https://www.facebook.com/Lletres/
Twitter: @Lletres
Instagram: @Lletrescatalanes
Canal Youtube: https://www.youtube.com/user/lletrescatalanes
Contacte de la ILC: ilc.cultura@gencat.cat
Contacte Premsa
Premsa Departament de Cultura
Telèfon: 933 162 732
Correu electrònic: premsa.cultura@gencat.cat
Premsa ILC
Telèfon: 933 162 745
Correu electrònic: comunicacioilc.cultura@gencat.cat
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Annex
Recursos en línia:
Pàgina web de Teresa Juvé de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana:
www.escriptors.cat/autors/juvet/
Pàgina web de la Fundació Pallach: http://fundaciopallach.cat/
Pàgina web de l'Editorial Meteora: http://www.editorialmeteora.com/

Recursos audiovisuals:
Teresa Juvé al programa (S)avis de TV3 (2013):
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/savis/teresa-juve/video/4772991/
Documental Flaixos per al meu blog. Juvé-Pallach (2012):
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/el-documental/flaixos-per-al-meu-blog-juvepallach/video/4528811/
Documental Memòries de l'exili: Teresa Juvé | Enric Asensio | Fundacions
Josep Pallach i Paco Candel (2018):
https://www.youtube.com/watch?v=OIRRuQPGmLM
Teresa Juvé a Figueres (2019):
https://www.youtube.com/watch?v=ntU54A8Mp6E
Lletres i Memòria (AELC, 2010):
http://www.memoro.org/es-ca/percorso_dett.php?ID=%2864%29
Discurs durant la Nit Irla (2018):
https://www.youtube.com/watch?v=h4_LOEbfF1U&t=3238s
Parlem de literatura amb Teresa Juvé (AELC, 2021):
https://www.escriptors.cat/noticia/podcast-teresa-juve
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