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16.01 — 
12.06.23 El Quixot, I

Lectura i interpreteció 
d’un classic



Introducció: el Quixot i la novel·la moderna.

Com es fa una novel·la? (capítols 1-10).

Pastors, ventes i camins (capítols 11-21).

Altres vides, altres veus, altres 
perspectives (capítols 22-31).

Relacions perilloses (capítols 32-42).

Allò vertader, allò fingit, allò verosímil 
(capítols 43-52).

Aquest curs proposa la lectura atenta, capítol a 
capítol, de El ingenioso hidalgo don Quijote de la 
Mancha (1605), una lectura sensible als múltiples 
camins que aquesta obra explora i sobre els quals la 
posteritat literària hi ha tornat ara i adés. Aquesta 
proposta incorpora necessàriament la pregunta sobre 
el lloc que correspon als clàssics en l’educació, la 
cultura i la vida del nostre temps. De la mà de Gonzalo 
Pontón, col·laborador destacat de les successives 
edicions del Quixot de l’Instituto Cervantes i expert en 
literatura moderna europea, iniciem així un projecte 
que portarà a llegir amb el mateix deteniment la 
segona part de l’obra, El ingenioso caballero don 
Quijote de la Mancha (1615).

La lectura de la Primera part del Quixot es reparteix en 
sis trobades mensuals, encapçalades per una sessió 
introductòria en la qual es plantejaran qüestions 
generals sobre l’obra, la seva rellevància i actualitat. 
En les cinc sessions de lectura, cada bloc de capítols 
s’agrupa en torn a un assumpte d’especial significació, 
encara que evidentment s’abordaran altres aspectes. 
El ritme de lectura mensual se situa en torn a les 110 
pàgines. Prèviament a cada sessió es facilitaran 
indicacions específiques per abordar amb profit la 
lectura i orientar-la cap a allò que es tractarà a l’aula.
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Montalegre 5, 
08001 Barcelona
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* Consulta el nostre web.
L’Institut es reserva el dret de canviar 
aquest programa si les circumstàncies 
l’hi obliguen.

Amb el suport de

Organitza

Col·labora

Horari: 18.30–20 h
Preu: 65€ / reduït:* 50€
Idioma: castellà
Modalitat: presencial (places 
limitades) / online


