L'Aula de Literatura va néixer el curs 199495 a partir d'una idea conjunta dels estudiants
de Filologia Catalana i dels professors de
literatura del Departament de Filologia
Catalana de la UAB. Es va voler crear un
Aula de Literatura que tingués en el català la
seva llengua bàsica de relació i de treball i
que estigués adreçada al conjunt de la
comunitat universitària, no tan sols als
estudiants o als professors, sinó també a la
gent del PAS o fins i tot a gent de fora de
l'àmbit de la UAB. L'Aula de Literatura vol ser
una activitat paral·lela a l'ensenyament de la
literatura dins les aules universitàries i ha
anat proposant diverses actuacions al voltant
de la literatura catalana i universal. Des de
l'any 1998, l'Aula de Literatura forma part de
Cultura en Viu i és un dels grups culturals
estables que integren aquest organisme
cultural de la Universitat Autònoma de
Barcelona.
Des de 1994 fins a l'actualitat, s'han organitzat
xerrades literàries de poesia i teatre de
postguerra, recitals de textos (de contes i
eròtics), concursos literaris, revistes literàries,
dues publicacions del SAC (antologia de
textos de l'Aula de Literatura, a càrrec del
Servei de Publicacions de la UAB), han estat
convidats autors com Enric Cassasses perquè
participessin en xerrades sobre literatura
catalana actual, etc.

literatura i geografia
de galícia
La última proposta de l'Aula és una xerrada
molt especial a càrrec de Xurxo Souto.
Aprofitant una data com Sant Jordi, aquest
escriptor gallec ens aportarà una mirada
diferent, peculiar i crítica de la geografia
gallega, del seu mar, i de la seva literatura.
Xurxo Souto és un artista polifacètic: músic
(va ser cantant del grup musical bravú Os
Diplomáticos de Montealto), guionista,
periodista i escriptor amb obres com A tralla
da arroutada (1995), Fumareu (1997), O
retorno dos homes mariños (1999) i Contos
da Coruña (2001).
Amb aquest Corunyès viatjarem al fons de la
memòria de les ciutats atlàntiques que neixen
de la mar per a conèixer històries amagades
i apassionants. De ben segur que ens
descobrirà un univers literari marí en el que
ja estava present a profecía do chapapote.
Dimecres 23 d'abril a les 12 h, Auditori de la
Facultat de Filosofia i Lletres.
Entrada gratuïta
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literatura i geografia de galícia
preestrena de l'última pel·lícula
d'oliver stone
exposició de ricard vaccaro
II nit literària a cerdanyola del vallès i a
l'autònoma
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el comandante,
d'oliver stone

dimecres 23 d'abril
EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA
L'experiència dels voluntaris de la UAB a Galícia
del 23 d'abril al 29 de maig
Lloc: Vestíbul de la Sala Teatre de la UAB, Edifici d'Estudiants de la
Plaça Cívica.
Hora d'inauguració: 10 h
Ho organitza: Delegació d'estudiants de la UAB i Voluntaris de Galícia
de la UAB
LITERATURA I GEOGRAFIA DE GALÍCIA
Geografia de Galícia
Xerrada a càrrec de Xurxo Souto, escriptor gallec.
Lloc: Auditori de la Facultat de Filosofia i Lletres
Hora: 12 h
Entrada gratuïta
Ho organitza: Aula de Literatura i Departament de Filologia Romànica
de la UAB
CINEMA
Adiós tierra firme, d'Otar Iosseliani
Dins del cicle "Els dimecres, cinema en V.O."
Lloc: Sala Cinema de la UAB - Centre de la Imatge
Hora: a les 12 h i a les 16 h
Entrada: 2,5
Ho organitza: Centre de la Imatge de la UAB
MÚSICA
Actuació del Combo de Música Moderna de la UAB
Direcció: Daniela García
Lloc: Plaça Cívica
Hora: 13 h
Ho organitza: Aula de Música de la UAB

El Comandante, d'Oliver Stone

El Comandante és la proposta de preestrena de
cinema que el Centre de la Imatge i els Cinemes
Verdi de Barcelona ens apropen a la uab aquest
mes d'abril. Oliver Stone, un dels més genials i
alhora polèmics directors de les últimes decàdes,
ha volgut plasmar en fotogrames la figura, no menys
polèmica, de Fidel Castro, tant des d'una òptica
humana com política. A més, aporta la seva visió
de Cuba i del món.
El Comandante suposa el retorn d'Oliver Stone a
la direcció cinematrogràfica després de tres anys
d'absència. La producció i el finançament de la
pel·lícula són espanyols i el rodatge es va realitzar
íntegrament a La Havana. El film ve precedit per
una bona acollida de públic i de crítica en el passat
Festival de Sundance (EEUU) i va destacar en la
secció "Panorama" del Festival de Cinema de Berlín.

EXPOSICIÓ
L'Art com a excusa
Exposició d'escultures de Ricard Vaccaro
Del 23 d'abril al 14 de maig
Lloc: Sala d'Exposicions de la UAB. Edifici de la Biblioteca de
Comunicació i Hemeroteca General.
Ho organitza: Centre de les Arts - Cultura en Viu
POESIA
Recital de poesia
acompanyat per duet de violins
Lloc: Sala d'Actes de l'Edifici d'Estudiants
Hora: de 14 h a 15 h
Entrada gratuïta
Ho organitza: JALG (Joves per l'Alliberament Lesbià i Gai)

dijous 24
PREESTRENA DE CINEMA
El Comandante, d'Oliver Stone
Lloc: Sala Cinema de la UAB - Centre de la Imatge
Hora: a les 12 h
Entrada: gratuïta
Ho organitza: Centre de la Imatge de la UAB
Hi col·labora: Cinemes Verdi
CINEMA

II nit literària
L'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, la Comissió
Ripollenca d'Activitats Culturals i la Universitat
Autònoma de Barcelona organitzen conjuntament
el segon lliurament dels seus premis de poesia i
narrativa.
· Premi de poesia Miquel Martí i Pol
· Premi de poesia Divendres Culturals
· Premi de narrativa curta Molí d'en Xec
· Premi Valldaura de novel·la Memorial Pere Calders
L'acte tindrà lloc a l'Hotel Campus de la Vila
Universitària de la UAB a partir de les 21 h, serà
presentat per Màrius Serra i comptarà amb l'actuació
de l'Aula de Dansa i l'Aula de Música de la UAB.

Esencia de mujer, de Martin Brest
Dins del cicle "Cinema i disminució"
Lloc: Sala Cinema de la UAB - Centre de la Imatge
Hora: a les 16 h
Entrada: gratuïta
Ho organitza: PIUNE de la Fundació Autònoma Solidària, i
ADUAB (Associació Pro-Disminuïts de la UAB)

divendres 25
II NIT LITERÀRIA
Sopar i lliurament dels premis de poesia i narrativa de Cerdanyola
del Vallès i la UAB. Presentat per Màrius Serra com a presentador i
l'actuació de l'Aula de Dansa i l'Aula de Música de la UAB
Lloc: Hotel Campus de la Vila Universitària de la UAB
Hora: a partir de les 21 h, recepció i sopar amb prèvia adquisició de
tiquets que es pot fer abans del 17 d'abril; a partir de les 23 h, actuació
de dansa i música i lliurament dels premis.
Ho organitza: Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i Universitat
Autònoma de Barcelona

