
 

Amb ulls americans                     
Carme Riera 

Quina mena de gent som?, es demanava 
Gaziel a començaments del segle XX. Com ens 
veuen ara des de fora? A partir de 
l'experiència del periodista americà George 
Mac Gregor, Carme Riera construeix un relat 
fresc, actual i divertit sobre la societat 
catalana. Fa pocs anys George Mac Gregor va 
topar per atzar amb un seguici de l'alcalde de 
Barcelona que s'havia desplaçat a Nova York 
per promoure les virtuts i meravelles de la 
capital catalana. Gràcies a les habilitats del 
periodista, la delegació catalana va 
aconseguir salvar una situació delicada, cosa 
que li va valdre la promesa d'una beca per fer 
una estada a Catalunya. La seva mirada 
perplexa marcarà un relat que va de la ironia 
crítica a un final més obscur i sòrdid de trama 
policíaca i rerefons de corrupció. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DIA  i HORA SESSIÓ 
Divendres, 9 de juliol a les 
20:00h.  

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qui és 
Carme Riera 
Carme Riera i Guilera (Palma, Mallorca, 
12 de gener de 1948) és catedràtica de 
literatura espanyola i escriptora en 
llengua catalana. Es donà a conèixer l'any 
1975 amb la publicació del llibre Te deix, 
amor, la mar com a penyora, considerat 
un best-seller de la literatura catalana. Va 
ser escollida membre de la Real 
Academia Española a l'abril de 2012.   

A banda de la producció narrativa, 
l'activitat literària de Carme Riera, en 
paral·lel a l'activitat docent i investigadora 
a la UAB, comprèn obres en gèneres tan 
diversos com l'assaig, la crítica literària i 
els llibres de memòries. Riera va escriure 
remarcables estudis sobre els poetes de 
l'escola de Barcelona Carlos Barral, 
Jaime Gil de Biedma i José Agustín 
Goytisolo, guions de ràdio i televisió, 
literatura infantil i juvenil i dietarisme.  

També destaca com a traductora al 
castellà de les seves pròpies obres." 
M'hauria agradat ser periodista" diu 
l'autora en una entrevista a La 
Vanguardia, diari en què s'incorpora com 
a articulista amb una periodicitat 
quinzenal a partir del 2 de febrer de 2014. 

Catedràtica de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, és una de les autores més 
estimades per la crítica i els lectors 
catalans. Entre les seves novel·les, 
destaquen Dins el darrer blau (1994, 
premis Josep Pla, Nacional de Narrativa, 
Crexells, Lletra d’Or i premi Vittorini a la 
millor novel·la estrangera publicada a 
Itàlia l’any 2000), Cap al cel obert (2000, 
Premi de la Crítica Serra d’Or), La meitat 
de l’ànima (2003, Premi Sant Jordi),  

L’estiu de l’anglès (2006), Amb ulls 
americans (2009), Natura quasi morta 
(2011) i Temps d’innocència (2013). La 
seva obra ha estat traduïda a diverses 
llengües. L’any 2001 li va ser atorgat el 
Premi Nacional de Cultura i el 2012 va 
ser escollida membre de la Real 
Academia Española. 

 


