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La Diada de Sant Jordi de 2017 es compliran deu anys des que 
l’Espai Betúlia va obrir les portes. El cicle sobre narrativa va ser una 
de les primeres activitats projectades i també una de les que van 
tenir millor acollida. És per això que enguany volem iniciar-lo d’una 
manera especial, i comptem amb la complicitat de la directora de 
la Institució de les Lletres Catalanes, Laura Borràs, que referma la 
nostra dèria per la bona literatura amb la conferència inaugural del 
cicle, “Llegir els clàssics”. 

En aquests deu anys hem tingut el sentiment que hi havia narradors, 
prosistes, que sempre s’escapaven dels cicles que anàvem plante-
jant pel fet de ser autors que es mouen en terrenys fronterers: entre 
la literatura i el pensament, entre la prosa assagística i la novel·la, 
entre la memorialística i la narrativa... Això ha fet que ens acollim 
sota el paraigües de la literatura i el pensament, així podem oferir-
los un cicle on tenen cabuda alguns dels grans escriptors del segle 
XX als quals no podem renunciar. Alguns més coneguts, com l’italià 
Italo Calvino o l’alemany Günter Grass, i d’altres menys coneguts 
per al gran públic, com l’anglès Aldous Huxley, la francesa Simone 
Weil o l’argentina Victoria Ocampo, un personatge fascinant i que va 
tenir un gran paper entre els exiliats republicans. I encara dos per-
sonatges fonamentals que es passegen entre els gèneres narratius 
lliscant amb una facilitat que els fa inclassificables, la filòsofa amiga 
dels poetes, María Zambrano, i el sempre crític, i pensador del País 
Valencià, Joan Fuster, dos irrenunciables. 

Els especialistes, professors i escriptors que ens acompanyaran 
han estat, com sempre, seleccionats per la seva qualitat i la relació 
que la seva feina té amb els personatges i amb l’objectiu que ens 
ajudin a entendre millor la trajectòria i l’obra dels autors. 

amb la col·laboració



Totes les sessions 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
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31_01_2017 
Italo Calvino  
per Francesco Ardolino (UB)

21_03_2017
Aldous Huxley  
per Teresa  Iribarren (UOC)

25_04_2017
María Zambrano  
per Carmen Revilla (UB)

17_01_2017
Lliçó inaugural:  
“Llegir els clàssics”   
per Laura Borràs (ILC)

21_02_2017
Simone Weil   
per Josep Otón (ISCREB)  

16_05_2017
Günter Grass  
per Marisa Siguan (UB)   

04_07_2017
Joan Fuster    
per Manuel Baixauli (escriptor)

06_06_2017
Victoria Ocampo  
per Domingo Ródenas de 
Moya (UPF)  


