
 
 

 
 

 
 

 
 

Biblioteca Joan Oliva i Milà 
Pl. de la Vila, 13 

08800 Vilanova i la Geltrú 
Tel 93 893 20 39 

b.vilanovag.jo@diba.cat 
 

Horari Biblioteca: 
Dilluns, dimecres, dijous i divendres de 10 a 20 h 

Dimarts de 16 a 20 h 
Dissabtes de 10 a 14 h  i de 16 a 20 h 

 
 
 
 
 

 
 

 
            

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un dimecres al mes, de les 17.30 fins a les 19.00 h 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



L’autora 
(Barcelona, 1947) és escriptora i professora de català. Autora de 
llibres de text i materials d'aprenentatge del català, activitat a la que 
ha dedicat bona part de la seva vida, ha publicat també llibres de 
ficció, com ara En el prestatge (Premi Don-na 2001), el recull de 
narracions Velles, amb v de vida (2002), la novel·la Centaures 
(2005), un dels contes del recull Mira'm, contes de vides especials 
(2009), Vilanovines,de l’arxiu a l'evocació (2010), , Bruixes (Premi 
de Narrativa Sebastià Juan Arbó 2011) i La casa verda (2013). El 
2014 va publicar la col·lecció de relats Com una reina i el 2016 va 
publicar la seva novel·la Estimades Zambrano. La seva darrera 
novel·la és Perles cultivades (Ed. Saldonar, 2018). 
 
El 14 de juny de 2013 va visitar l'Auditori Eduard Toldrà de Vilanova i 
la Geltrú com a autora convidada de la Trobada amb els Clubs de 
Lectura Alt Penedès- Garraf. És conductora de clubs de lectura, 
entre els quals el de la Biblioteca Armand Cardona Torrandell. Ha 
guanyat els premis Don-na (En el prestatge, 2001) i Sebastià Juan 
Arbó de Sant Carles de la Ràpita (Bruixes, 2011). 
 
L’obra 
Mercè Foradada explora un tema que dona molt de joc: la bondat. 
Existeix? Per contestar aquest interrogant, la protagonista crea un 
discurs, fet a partir de l’elaboració de l’experiència més personal i 
també d’una altra de més tràgica, l’autèntica vergonya de l’Europa que 
es deshumanitza quan mira cap a una altra banda quan els refugiats 
de Síria truquen a la seva porta.   
 
“Perles cultivades” és una història que vol generar una doble 
reflexió, humana i social, entre els lectors. L'eix central de la novel·la 
gira entorn la bondat, que la protagonista busca per incorporar als 
seus estudis sobre els efectes de la intel·ligència artificial. Al mateix 
temps,  l’autora introdueix la crisi dels refugiats dins la història, ja que 
és en al camp de Zaatari (Jordània) on aquesta protagonista 
aconsegueix trobar la bondat més essencial.  
 
"Sempre he pensat que la bondat no està prou valorada, però jo crec 
que és una font de felicitat per a l'individu", declarà l'escriptora, 

admetent que la crisi dels refugiats es va convertir en el teló de fons 
idoni malgrat no tenir-ho previst inicialment. 
 
Foradada assegura que tenia definit que l'eix de la seva pròxima 
novel·la seria la bondat, ja que lamenta que sovint es "menystingui" i 
critica que "per a una part de la societat, fins i tot es considera que les 
persones bones són beneites". Per revertir aquesta situació, relata 
com va començar una recerca entre referents literaris, 
cinematogràfics i de l'actualitat per tal de definir la protagonista i la 
seva història. El rastreig, però, no va donar els fruits esperats: "Se'm 
va confirmar que la bondat pura no la trobaria". Amb aquest nou punt 
de partida, Mercè Foradada decideix introduir la crisi dels refugiats en 
el marc de la història. Partint d'una psicòloga que treballa en un grup 
de recerca sobre els efectes de la intel·ligència artificial, amb especial 
preocupació per no descuidar la bondat en els nous prototips humans, 
la història acaba conduint la protagonista al camp de refugiats de 
Zaatari. "Enmig de tota la desesperació, del desencant i el dolor, 
descobreix petites mostres d'una bondat molt genuïna". Foradada 
explica que ella mateixa, abans de desenvolupar la història, es va 
plantejar la reflexió que ara trasllada als lectors. "Volia reflexionar i 
evidenciar que la bondat existeix però mai hi és en un estat pur. Cal 
buscar-la entre altres passions i conductes que són just el contrari", 
assegura. Preguntada pels motius que provoquen que la bondat es 
mantingui tant oculta, considera que és una qüestió "d'impuresa". "Els 
humans tenim coses excelses però també tenim pors i enveges, i això 
són condicionants que fan que la bondat quedi emmascarada o bruta", 
afegeix.De forma simultània a aquesta reflexió, l'autora també incideix 
en la gestió de l'acollida de refugiats que està fent la Unió Europea. Si 
bé va ser una temàtica sobrevinguda, Mercè Foradada s'hi va 
endinsar a través d'un extens treball de documentació que la va deixar 
perplexa i la va animar a aprofundir-hi al llarg de la història. 
"Actualment hi ha 60 milions de desplaçats", assegura. Amb  la 
novel·la, volia denunciar la "nul·la, o molt tèbia, resposta que ha tingut 
Europa, que fins ara sempre havia posat els valors de l'acollida en el 
seu decàleg moral". 
 

(Extret d’una entrevista a ACN, La Vanguardia, febrer de 2018) 


