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Horari  de Mediateca: 
 Dilluns, dimecres i divendres de 10 a 15h. 

Dimarts i dijous de 15 a 19h. 

Horario de Mediateca: 
Lunes, miércoles y viernes de 10 a 15h. 

Martes y jueves  de 15 a 19h. 
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TERTÚLIES LITERÀRIES GUIADES 

SOBRE AUTORS XINESOS 

La Mediateca de Casa Àsia amb la col·laboració de la Fundació Institut 

Confuci de Barcelona organitza un cicle de tertúlies literàries guiades 

sobre novel·les d'autors xinesos. 

Els interessats que s'inscriguin a l'activitat tindran l'oportunitat de llegir el 

llibre que la Mediateca els proporcionarà en préstec. A la sessió es 

comentaran les impressions que els lectors hagin tingut de la seva 

lectura, la connexió que han trobat entre la història, els personatges i la 

seva pròpia vida. S'analitzarà l'obra de l'autor, la repercussió que ha 

tingut en la literatura i en el seu entorn socioeconòmic i cultural. 

Els lectors que estiguin interessats en agafar en préstec el llibre, un cop 

inscrits, tenen fins a 5 dies per recollir-lo a la Mediateca de Casa Àsia en

el seu horari habitual: dilluns, dimecres i divendres de 10.00h a 15.00h i 

els dimarts i dijous de 15.00 h a 19.00 h. Només hi ha 10 exemplars 

disponibles! 

No oblidis inscriure't a les tertúlies a través de la nostra pàgina web! 

Què són les tertúlies literàries 

guiades? 



www.casaasia.es

Diari d'un boig i 
altres relats 
de Lu Xun

El invisible 
de Ge Fei

El Pabellón de las Peonías 
de Tang Xianzu

El camello Xiangzi 
de Lao She

1a Tertúlia guiada per: 
Carla Benet 

Dimarts 10 d'abril, 19.00-20.30h 

4a Tertúlia guiada per: 
Xavier Ortells 

Dimarts 3 de juliol, 19.00-20.30h

2a Tertúlia guiada per: 
Carla Benet 

Dimarts 8 de maig, 19.00-20.30h 

3a Tertúlia guiada per:   
Antonio Paoliello 

Dimarts 5 de juny, 19.00-20.30h 
 

Lu Xun, considerat unànimement com el pare de la literatura xinesa moderna,

desplega a Diari d’un boig i altres relats tot el seu talent narratiu i potencial 

crític en la forma del gènere narratiu per excel•lència en la literatura xinesa: 

el relat breu. Combinant la sàtira, el simbolisme i el realisme, Lu Xun vol 

expressar la preocupació per la societat que l’envolta i pel futur del seu país 

des de la sensibilitat de l’artista i la rigorositat de l’erudit.

"El camello Xiangzi" és sens dubte la novel•la més celebrada de l'autor 

d'origen manxú. Considerada una de les novel•les xineses més importants

del segle XX, és la història d'Xiangzi un tirador de rickshaw que intenta 

millorar la seva humil condició. En la seva tenacitat per superar obstacles 

infranquejables, Xiangzi xocarà una i altra vegada contra el destí fins a 

caure en la més extrema abjecció.

Sobre “El invisible” de Ge Fei, Enrique Vila-Matas escriu: “És difícil 

profunditzar en l’escena artística xinesa sense entrar en el món de Ge Fei, 

un dels escriptors més radicals de l’Orient. [El invisible] ens narra com al 

Pequín d’avui dia, un ciutadà comú que porta una existència feliç però 

matussera, va entrant en el món ambigu i transgressor d’un client enigmàtic

que de mica en mica sembla indicar-li que s’obri a la diversitat i al misteri, 

perquè encara és a temps de descobrir que al final allò que compta és la 

intensitat de la sensació, de la exaltació de sentir i, per tant, de viure”.

“El Pabellón de las Peonías” (Mudan ting), escrita el 1598, és el text 

teatral més conegut de la dinastia Ming i forma part del repertori habitual 

del grups contemporanis de teatre Kunqu. Tragicomèdia romàntica, els 

seus protagonistes lluiten pel seu amor tot enfrontant-se a tot tipus de 

dificultats, inclosa la mort. A banda de conèixer un clàssic de la literatura 

xinesa, l'ampli ventall de recursos narratius de l'obra permet examinar 

configuracions del desig, el gènere o la transcendència.

https://www.casaasia.cat/actividad/detalle/219756-tertulias-literarias-guiadas-sobre-autores-chinos-lu-xun?
https://www.casaasia.es/actividad/detalle/219809-tertulias-literarias-guiadas-sobre-autores-chinos-ge-fei
https://www.casaasia.cat/actividad/detalle/219812-tertulias-literarias-guiadas-sobre-autores-chinos-tang-xianzu?
https://www.casaasia.cat/actividad/detalle/219869-tertulias-literarias-guiadas-sobre-autores-chinos-lao-she?

