
Roser Porta 
 

• Llicenciada en Filologia catalana per la Universitat de Barcelona i 
especialista en literatura contemporània. S’ha ocupat de l’edició crítica 
de les novel·les de joventut de Mercè Rodoreda (editades entre el 2002 i 
el 2006) i ha publicat diversos estudis sobre l’autora entre els quals 
destaquen els llibres: 

o Mercè Rodoreda i l’humor. Les primeres novel·les, el periodisme i 
‘Polèmica ‘(Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2007)   

o El joc amb els clàssics dins de les novel·les humorístiques de 
joventut dins Mercè Rodoreda i els clàssics (Publicacions de la 
Universitat de Barcelona, 2013)  

o Postfaci a Jardí vora el mar (Club editor, 2007)  
o Mercè Rodoreda i Coll de Nargó. Romànic i dones d’aigua. 

(Salòria, 2008). Amb el fotògraf Tony Lara. 
• Ha impartit conferències sobre l’escriptora a la Universitat de Barcelona 

(Aula Carles Riba), a la Universitat de Lleida, a la Universitat d’Andorra, 
a més de diverses biblioteques de Catalunya i instituts. 
Algunes d’aquestes conferències han inclòs una lectura dramatitzada de 
fragments a càrrec de les actrius Carme Sansa i Araceli Bruch. Han 
estat a la Llibreria Pròleg, (Barcelona 2008) i a la Biblioteca Joan Miró, 
dins el cicle de l’Ajuntament de Barcelona L’Aventura de llegir, 
(Barcelona, 2008). 

 
• Ha publicat articles sobre literatura a El Mundo, El País i Segre i les 

revistes Serra d’Or, Escola Catalana entre d’altres. 
 

• Entre el 1997 i el 2009 va treballar a El Periòdic d’Andorra com a cap de 
redacció, redactora de cultura i responsable de “la contra”.  

 
• Arran d’una recerca periodística va publicar, juntament amb Jorge 

Cebrián, el llibre:   
o Andorrans als camps de concentració nazis. Aspectes d’Andorra i 

la Segona Guerra Mundial (Govern d’Andorra, 2009). 
 

• Ha guanyat el premi Mercè Rodoreda de l’Institut d’Estudis Catalans 
(1998), el premi mossèn Albert Vives de periodisme (2005) i un accèssit 
al premi de divulgació científica de la Nit Literària d’Andorra (2013). 

• Ha col·laborat estretament amb la Mostra de cinema de muntanya 
Picurt, com a cap de premsa i com a moderadora d’una taula rodona de 
contingut històric. 

• Ha estat jurat del premi Ramon Llull atorgat per l’editorial Planeta i el 
Govern d’Andorra (2010). 

• Ha estat membre de l’assemblea de la Comissió Nacional Andorrana per 
a la Unesco (CNAU). 

• Forma part del consell de redacció que edita la revista Portella. Andorra 
Lletres Arts en la qual ha publicat reportatges i entrevistes des del 2010. 

• Col·labora regularment a la secció d’opinió del diari ara.ad. 
• Actualment treballa a la biblioteca de l’Escola Andorrana de batxillerat. 


