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Horari:
Dilluns de 16 a 20,30 h
De dimarts a divendres d’11 a 14 h  
i de 16 a 20,30 h
Dissabte de 10 a 14 h

Clàssics de  
la Narrativa  
dels segles  
XIX i XX
26_11_2013 

03_06_2014
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Teniu a les mans el programa d’una nova edició dels Clàssics 
de la Narrativa dels segles XIX i XX. Amb el mateix esperit 
que les anteriors, d’acostar els clàssics a un públic ampli, 
però sense deixar de banda el rigor i l’exigència que volem 
caracteritzin les nostres activitats, enguany us proposem 
d’endinsar-nos en l’anomenada “literatura del jo”. És a dir, li-
teratura autobiogràfica (memòries, dietaris, autobiografies...), 
que esdevé una eina essencial per a conèixer la trajectòria 
dels grans narradors, els seus anhels més íntims, les seves 
preocupacions, el seu cercle relacional, les seves preferèn-
cies literàries, el seu periple creatiu. Són molts els escriptors 
que ens han llegat grans obres adscrites a la “literatura del 
jo”, i no hem pogut renunciar a una de les peces més clàs-
siques del gènere, malgrat l’autora sigui escriptora d’un 
sol llibre, el Diari d’Anna Frank, pel que aquesta obra re-
presenta i amb l’ànim d’oferir almenys una sessió versàtil, 
que pugui atraure també un públic més jove per provar 
d’establir un diàleg intergeneracional al voltant d’un dels 
temes més transcendentals del segle XX. 
Juntament amb el programa teniu un adjunt amb les re-
ferències bibliogràfiques, una llista de llibres simplement 
orientativa, obres que pensem són d’especial interès per 
seguir aquestes sessions de manera activa, per als que 
vulguin participar en el col·loqui final havent refrescat una 
mica les obres. 



Totes les sessions, excepte la del 13 de desembre, es faran en dimarts, a les 19.30 h 
Entrada lliure

Per obtenir el certificat d’assistència corresponent (15 hores lectives) cal formalitzar la inscripció a l’Espai Betúlia

i   Més informació al telèfon 93 464  62 55

13_12_2013 (divendres)

Thomas Bernhard  
per Bernat Puigtobella

25_02_2014
Abdulrahman Munif  
per Anna Gil

11_03_2014
Anaïs Nin  
per Biel Mesquida

26_11_2013
Simone de Beauvoir   
per Meri Torras

28_01_2014
Teresa Pàmies  
per Mercè Picornell

29_04_2014
Sandor Márai  
per Jordi Llavina

03_06_2014
Terenci Moix   
per Julià Guillamon

06_05_2014
Anna Frank  
per Miquel Desclot


