Curs

Una literatura de viatges diferent,
amb Martí Gironell
Presentació
Aquest cicle de tres sessions us permetrà viatjar i fer-ho sense que us
mogueu de casa gràcies a la literatura. Gràcies als llibres de tres autors
que ho han aconseguit amb les seves obres, que són clàssics de la
literatura universal. Jules Verne, Emilio Salgari i Naguib Mahfuz. Un
viatge per la Història i per diversos indrets del planeta: des dels pols, a
l’Àfrica tropical, l’Egipte post-faraònic o les profunditats submarines
passant per Veneçuela, el Carib jamaicà o les Illes Tortuga, fins a
navegar pel mar de la Xina, Malaisia o Borneo. I fer-ho, per exemple,
amb intrèpids companys de viatge com el capità Nemo, Phileas Fogg,
El Corsari Negre o Sandokan. Us ve de gust viure una gran aventura
amb la força de la paraula i el poder de la imaginació?

Professor
Martí Gironell i Gamero (Besalú, 1971). Escriptor i periodista.
Llicenciat en Filologia Anglesa i en Periodisme, ha treballat a Ràdio
Besalú, Ràdio Olot, Catalunya Ràdio i TV3. Col·labora en mitjans de
comunicació com El Punt Avui, La República i L’Illa dels Llibres. Entre els
seus llibres destaquen El pont dels jueus (2007), que ha estat traduït a
diversos idiomes; La venjança del bandoler, que va guanyar el Premi
Nèstor Luján de Novel·la Històrica el 2008; L’arqueòleg (2010), L’últim
abat (2012) i El primer heroi (2014), que també han estat traduïts a
diverses llengües. El 2015 va publicar Strappo, la novel·la de l’espoli del
romànic català, i el conte infantil El nen dibuixat. L’any 2018 va guanyar
el Premi Ramon Llull amb La força d’un destí, amb més de 30.000
exemplars venuts i traduïda al castellà, l’anglès, l’holandès i el búlgar. El
2020 ha publicat Paraula de jueu, la continuació d'El pont dels jueus.

Informació pràctica
Lloc
Arqueonet Biblioteca de
gravacions

Les sessions online estan gravades i
s’enviaran als inscrits un cop
formalitzada la matrícula
Sessions
3 sessions d’uns 20 minuts
Preu
25 €
Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:
 Per la web: accedint a l’ enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_con
tacte.html

El curs està obert a tothom que vulgui apropar-se a la temàtica. No són
necessàris coneixements previs.

 Per e-mail: enviant un e-mail a
arqueonet@arqueonet.net,
indicant l’activitat a la que us voleu
inscriure, el nom i cognoms, l’email i el telèfon de contacte

Programa

 Per telèfon: als números
937423014 ó 667013352

Accessibilitat

1. Jules Verne: de la Història a la ciència ficció.
 Presencialment: a Arqueonet,
L’autor de Viatge al centre de la Terra , Vint mil llegües de viatge
C/Sepúlveda 79 de Barcelona
submarí i La volta al món en 80 dies va reflectir en les seves
popularíssimes novel·les d’aventures les dues grans aspiracions del
segle XIX: l’exploració́ del món, és a dir les ànsies de veure món -de
viatjar- i el progrés tecnològic. A través dels llibres de Verne, els lectors europeus es traslladaven a llocs llunyans i
exòtics de la resta de continents. Però contràriament als personatges dels seus llibres, Verne amb prou feines va
sortir de França.
2. Emilio Salgari la gran aventura de la Història.
El pare de personatges llegendaris com El Corsari negre o Sandokan va tenir la traça de fer volar la imaginació de
centenars de milers de lectors, que els va fer viatjar per tot el món per viure i veure el que ell MAI havia vist ni
viscut perquè pràcticament no es va moure d’Itàlia. Va ser un aventurer sense aventures, un viatger sense viatges,
un mariner sense vaixell. L’home que va incitar els seus coetanis a conèixer món, creuar fronteres i recórrer el
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planeta gairebé no sortia de casa. Però no hi ha un racó del planeta que les seves novel·les no exploressin: Àfrica,
Oceania, Àsia, Amèrica... Com ho va fer, doncs, Salgari per escriure una vuitantena de novel·les d’aventures i
traslladar-nos als indrets que visitaven als seus protagonistes d’una punta a l’altra del món?
3. Naguib Mahfuz, la Història des dels països àrabs.
L’únic escriptor en llengua àrab que ha rebut el premi Nobel de Literatura ha tingut l’habilitat de fer d’escriba i
notari de la vida quotidiana de la seva ciutat, el Caire, i a partir del paisatge urbà i humà, explicar-nos com si fos
un hakawati -un conta contes- la història del seu país, Egipte, i de molts altres països del món musulmà. D’El
carreró dels miracles, a Miramar passant per la Trilogia d’El Caire, Naguib Mahfuz us permetrà connectar amb una
època i uns indrets que estan molt lluny dels de les mil i una nits, però l’encant amb què els descriu us farà venir
ganes de viatjar fins aquells països.
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