Butlleta d’inscripció
«CARMELINA SÁNCHEZ-CUTILLAS:
MATÈRIA DE MEMÒRIA»

Cognoms
Nom
DNI
Adreça
Codi postal
Població
Telèfon
Adreça electrònica

Marqueu l’opció que corresponga:
Estudiant de la UA (titulació i curs)
_____________________________________
Llicenciat/da en ______________________
Diplomat/da en ______________________
Altres ______________________________

Sol·licite reserva per a fer els desplaçaments amb
l’autobús des de la Universitat d’Alacant:
No
Sí
Tipus de certificació:
Certificat d’assistència (30 hores)
Certificat revalidable per 2 crèdits

Per a formalitzar la inscripció cal emplenar la
butlleta d’inscripció telemàtica en:
http://www.ua.es/institutos/inst.filovalen/
formulari_carmelina.htm
Una vegada emplenada, ja se us notificarà el procediment de pagament per a la matriculació.

Inscripció i informació:

Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana
Edifici dels Instituts de la Universitat d’Alacant
Telèfon 96 590 93 29 Fax 96 590 93 17
http://www.iifv.ua.es
inst.filovalen@ua.es

Període d’inscripció: del 7 de març al 21 d’abril

Quota d’inscripció: 30 €. Inclou el dret d’assistència a les sessions, la certificació, el material, l’accés a les acti-vitats complementàries i —per als qui ho sol·liciten— el desplaçament
amb autobús des d’Alacant.
La inscripció, l’assistència (al 80% de les sessions, com a
mínim) i la realització d’un treball donen dret a un certificat
de 30 hores, o bé al reconeixement de 2 crèdits de lliure elecció, vàlids per a l’itinerari de la capacitació en valencià.
Organització:
Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana
Amb la col·laboració de:
Vicerectorat d’Extensió Universitària
Departament de Filologia Catalana
Secretariat de Promoció del Valencià
Facultat d’Educació
Facultat de Filosofia i Lletres
Ajuntament d’Altea
Ràdio Altea

CURS
«CARMELINA SÁNCHEZ-CUTILLAS:
MATÈRIA DE MEMÒRIA»
2 crèdits de lliure elecció

23 i 24 d’abril; 7 i 8 de maig
Casa de Cultura d’Altea
Universitat d’Alacant
Altea

CURS
«CARMELINA SÁNCHEZ-CUTILLAS:
MATÈRIA DE MEMÒRIA»

Carmelina Sánchez-Cutillas (Madrid, 1927
– València, 2009) és una escriptora ben singular
en el marc de les lletres valencianes contemporànies. Néta per via materna de l’historiador
i folklorista alteà Francesc Martínez i Martínez
—de qui va fer la biografia Francisco Martínez
Martínez, un humanista alteano (1866-1946)
(1974)— va publicar també estudis sobre
història i literatura medieval, com ara Don Jaime
el Conquistador en Alicante (1957), Lletres closes de
Pere el Cerimoniós endreçades al Consell de València
(1967), La fàbrica vella, dita de murs i valls (1970) o
Jaume Gassull, poeta satíric valencià del s. XV
(1971).
En el terreny literari ha reeixit en el conreu
de la poesia, amb volums com Un món rebel
(1964), Conjugació en primera persona (1969), Els
jeroglífics i la pedra de Rosetta (1976) i Llibre d'amic
i amada (1976). En narrativa ha publicat obres
com El llamp i la sageta dels records (1981) i A la
reverent e honrada Sor Francina de Bellpuig, monja
professa al convent de la Puritat cara cosina nostra
(1981). Tanmateix, ha estat coneguda i
reconeguda sobretot com a autora de la novel·la
Matèria de Bretanya (1976), Premi Andròmina de
narrativa l’any 1975: una de les creacions més
sorprenents i delicades en el panorama literari
valencià del seu temps.
El curs «Carmelina Sánchez-Cutillas:

matèria de memòria» parafraseja precisament el
títol d’aquest cèlebre llibre, amb la intenció de
fer ben exprés un objectiu: el d’examinar la
polièdrica figura de l’escriptora des de perspectives lingüístiques, dialectològiques, humanes,
històriques, etnopoètiques, didàctiques, pragmàtiques, socials, comparativistes, etc., però sempre
entenent la memòria —el joc, l’emoció i l’artifici
de la memòria— com a eix central, delitós i
inconfusible, en el projecte literari de Carmelina.

Programa

Divendres, 23 d’abril de 2010
15:30 h Recepció i lliurament de materials
16:00 h Acte d’inauguració
17:00 h Enric Balaguer: «Aproximació a l’obra
de Carmelina Sánchez-Cutillas»
18:30 h Vicent Salvador: «Estratègies discursives en l’escriptura literària de Carmelina
Sánchez-Cutillas»
20:00 h Anna Esteve: «Matèria de Bretanya en la
literatura autobiogràfica contemporània»

Dissabte, 24 d’abril de 2010
9:00 h Joan Borja: «Carmelina Sánchez-Cutillas: literatura i memòria»
10:30-14:00 h Ruta literària. Amb Joanvi
Martín Devesa

Divendres, 7 de maig de 2010
16:00 h Taula redona: «Café Montcau». Programa monogràfic de Ràdio Altea, en directe, sobre
l’obra i la vida de Carmelina Sánchez-Cutillas. Amb
Joan Borja, Patrícia Alberola, Antoni Ripoll, Diego
Zaragozí i Paqui Aznar
17:30 h Lluís Alpera: «Carmelina SánchezCutillas: semblança i obra poètica»
18:45 h Víctor G. Labrado: «Carmelina
Sánchez-Cutillas en el context de les lletres valencianes contemporànies»
20:00 h Vicent Beltran: «El parlar d’Altea i el
registre literari de Carmelina Sánchez-Cutillas»
21:15 h Projecció de l’audiovisual Els dies d’ahir.
L’Altea literària de Carmelina Sánchez-Cutillas. Al final
de la projecció se servirà un vi d’honor
Dissabte, 8 de maig de 2010
9:00 h Joaquim Espinós: «Matèria de Bretanya o
el paradís perdut de la infància”
10:30 h Jordi Colomina: «El model de llengua
literària en Carmelina Sánchez-Cutillas»
12:00 h M. Àngels Francés: «Carmelina
Sánchez-Cutillas: una dona rebel»
13:30 h Cloenda

Comité organitzador:
Patrícia Alberola Romà
Joan Borja i Sanz
Joan M. Perujo Melgar

