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Aproximació a l'obra de Maria Aurèlia Capmany
L'equip ICE de Llengua i Literatura Catalanes de la UdL organitza una xerrada-col·loqui titulada: Aproximació a l'obra de
Maria Aurèlia Capmany a càrrec de la Dra Montserrat Palau, professora de la Universitat Rovira i Virgili i especialista en
M.A.Capmany. Amb aquesta sessió es pretén donar a conèixer el context intel·lectual de l'autora i les referències més
importants per poder entendre i interpretar la seva obra. Així mateix, des de la Universitat es vol donar suport al professorat
de Literatura Catalana de batxillerat que, aquest curs o el vinent, ha d'explicar i treballar la novel·la " Feliçment, jo sóc una
dona" de M.A. Capmany i altres lectures obligatòries.

MATERIALS MARIA AURÈLIA CAPMANY
Presentació sobre M.A. Capmany
(utilitzada per la Montserrat Palau durant la seva exposició. Per descarregar-la clica aquí [
https://drive.google.com/open?id=1XY1ebgVaA-d6PLpo7musuqag9XjOMLj8 ])

Referència de l'assaig de Montserrat Palau sobre M.A.Capmany:
PALAU, Montserrat. Maria Aurèlia Capmany. Escriure la vida en femení. Tarragona:Arola editors, 2008 (
http://www.arolaeditors.com/llibre.asp?isbn=978-84-92408-43-6
[
http://www.arolaeditors.com/llibre.asp?isbn=978-84-92408-43-6 ] )
Hi ha una ressenya d'aquest llibre escrita per Agnès Toda (per descarregar-la clica aquí [
https://drive.google.com/open?id=16LLhPNYM5sWci7mwAeZdzbU3IYHIDP5P ])

Articles i recursos digitals: (alguns d'ells, presentats durant la sessió a
la UdL)
Presentació de Jordi Font a l'Acte commemoratiu del centenari del seu naixement. Saló de Cent, 5 de juny
de 2018 [ http://www.noucicle.org/lhora/jordi-font-maria-aurelia-capmany-una-catedra-a-peu-de-carrer/ ] (
http://www.noucicle.org/lhora/jordi-font-maria-aurelia-capmany-una-catedra-a-peu-de-carrer/
[
http://www.noucicle.org/lhora/jordi-font-maria-aurelia-capmany-una-catedra-a-peu-de-carrer/ ])
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Ressenya
de
Josep
Puig-Pla:
Maria
Aurèlia
Capmany,
http://www.noucicle.org/lhora/josep-puig-pla-maria-aurelia-capmany-100-anys/
http://www.noucicle.org/lhora/josep-puig-pla-maria-aurelia-capmany-100-anys/
http://www.noucicle.org/lhora/josep-puig-pla-maria-aurelia-capmany-100-anys/ ])
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]
[
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(

Imatges al míting de la llibertat (comença al minut 4:30): https://www.youtube.com/watch?v=tWhgJGHi-ps [
https://www.youtube.com/watch?v=tWhgJGHi-ps ]
Any Maria Aurèlia Capmany - 2018: http://cultura.gencat.cat/ca/anymariaaureliacapmany/inici/ [
http://cultura.gencat.cat/ca/anymariaaureli ]
Acte de L’Associació d’Amics i Amigues de Maria Aurèlia Capmany, 2 de desembre de 2014 amb
intervencions de Montserrat Palau, Carme Sansa, Lluís Armet, Isabel-Clara Simó entre d'altres
http://guillemcarbonell.cat/maria-aurelia-capmany-recordada-lateneu-barcelones-videos
[
http://guillemcarbonell.cat/maria-aurelia-capmany-recordada-lateneu-barcelones-videos ]
Altres
materials
d'interès
per
a
l'estudi
de
M.A.
Capmany:
https://litcatalanabat.wordpress.com/2018/01/19/maria-aurelia-capmany-felicment-jo-soc-una-dona-1969/ [
https://litcatalanabat.wordpress.com/2018/01/19/maria-aurelia-capmany-felicment-jo-soc-una-dona-1969/ ]

Dossier d'activitats de Barcanova per a la lectura de Feliçment, jo sóc una
dona
(per descarregar-lo clica aquí [ https://drive.google.com/open?id=1ZKbJEAs86aGCjxf0cS0S8Yls3Ro7ZX6N ])

Àlbum de fotografies [ https://photos.app.goo.gl/3yavW9yegeS3yvUE7 ]
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