Clàssics de la
Narrativa del
segle XX

Reprenem amb el nou curs les nostres sessions sobre els
Clàssics de la Narrativa, sempre amb la intenció que cadascuna de les lliçons esdevingui una guia orientativa per als lectors. Com sempre, en els nostres cursos tenen cabuda totes
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les literatures, però enguany introduïm, per primera vegada, un
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clàssic de la literatura brasilera que ha esdevingut un referent
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literari indiscutible, Jorge Amado, autor de la cèlebre novel·la
Gabriela, clau i canyella. Enguany ens acostem també a alguns dels escriptors més destacats de les darreries del segle
XX i que alhora han estat noms destacats del pensament occidental, com Moravia i Lessing. També volem retre el nostre
particular homenatge als recentment desapareguts, García
Márquez i Ana María Matute, i no ens volem oblidar que el juny
de 2015 es compleixen deu anys sense Jesús Moncada, i que
aquest 2014 s’ha commemorat el centenari del naixement de
l’excepcional escriptora francesa Marguerite Duras.
Esperem que gaudiu del programa i per això comptem amb
uns ponents també excepcionals, professors d’universitat,
escriptors, traductors, especialistes que ens donaran la seva
visió dels personatges i ens ajudaran a entendre una mica
més l’univers particular de cadascun dels escriptors.
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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
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Marguerite Duras
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Carson McCullers
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per Mauricio Zabalgoitia

per Imma Monsó
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per Lluís-Anton Baulenas

per Elena Losada

per Pedro Zarraluki

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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Més informació al telèfon 93 464 62 55

per María Paz Ortuño

per Albert Ibañez

