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El CeMaB, «la casa» de Benedetti 

   El club de lectura Mario Benedetti pretén reunir a un grup de persones aficionades a la 
literatura i que volen compartir l'experiència de la lectura en «la casa» alacantina de l'autor: el 
Centre d'Estudis Iberoamericans Mario Benedetti. 

   Aquest Centre alberga la biblioteca personal madrilenya de l'escriptor, que compta amb llibres 
de diversos autors, amb dedicatòries d'aquests i anotacions de Benedetti en els marges, 
documents personals, poemes autògrafs i un gran nombre d'edicions de la seua obra. 

   Per a les lectures es comptarà amb aquests llibres, que seran prestats als assistents al club. 
Així mateix es podran consultar els exemplars més valuosos d'aquest fons bibliogràfic. 

Club de lectura 

   La indiscutible difusió i repercussió de l'obra de Mario Benedetti es deu a la seua capacitat de 
comunicar-se, de «arribar» a un públic general; d'aquesta manera es planteja com a necessitat 
inherent a la seua literatura l'objectiu propi del club de lectura: establir un diàleg sobre la seua 
narrativa i la seua poesia més enllà de l'estudi purament acadèmic. 

   L'acostament a tres dels seus contes, una de les seues novel·les més valorades i una selecció 
dels seus poemes pretén donar una visió més enriquida de cada títol i esbossar unes pinzellades 
en el coneixement del conjunt de la seua obra. També s'atén a altres maneres d'expressió 
artística, amb l'audició musical de versions de poemes i el comentari d'adaptacions 
cinematogràfiques, per a aprofundir en el debat sobre la narrativa i la poesia de Mario Benedetti. 

Objectius 

-Promocionar la lectura com element necessari per al desenvolupament de la personalitat 

-Compartir la dimensió plasentera de la lectura i del diàleg 

-Desenvolupar estratègies d’argumentació i de raonament davant el text 

-Proporcionar ferramentes per un acostament més complet al fet lector 

-Comprendre les mecanismes de la creació artística i de la ficció. 

-Proporcionar un coneixement general de l’obra de Mario Benedetti. 

-Reflexionar sobre les claus de la repercussió de la obra de Benedetti. 

SESSIONS 

1ª: 10/02/2014 (dilluns), 17:00 – 18:30: presentació 



2ª: 17/02/2014 (dilluns), 17:00 – 19:00: comentari i audició de poemes de Mario Benedetti 

3ª: 10/03/2014 (dilluns), 17:00 – 19:00: comentari de <<Cinc años de vida>> (La muerte i otras 

sorpresas), <<Corazonada>> (Montevideanos) i <<Los pocillos>> (Montevideanos) 

4ª: 17/03/2014 (dilluns), 17:00-20:30: projecció de Las sorpresas, dirigida per Luis Puenzo Carlos 

Galettini i Alberto Fischerman, escrita per Mario Benedetti i Luis Puenzo. 

5ª: 07/04/2014 (dilluns), 17:00-19:00: comentari de La tregua 

6ª: 14/04/2014 (dilluns), 17:00-20:30: projecció de La tregua, dirigida per Sergio Renán 

7ª: 05/05/2014 (dilluns), 17:00 – 19:00: comentari de poemes de Mario Benedetti, Juan Gelman i 

Oliverio Girondo 

8ª: 12/05/2014 (dilluns), 17:00-20:30: projecció de El lado oscuro del corazón, dirigida per Eliseo 

Subiela. 

PERIODITZACIÓ 

Del 10 de febrer al 12 de maig de 2014 

Dilluns: 

 -de 17:00 – 18:30 (10 de febrer) 

 -de 17:00 – 19:00 (17 de febrer, 10 de març, 7 d’abril i 5 de maig) 

 -de 17:00-20:30 (17 de març, 14 d’abril i 12 de maig) 

8 sessions (20 hores): 

 -Febrer: 10 i 17 

 -Març: 10 i 17 

 -Abril: 7 i 14 

 -Maig: 5 i 12 

LLOC: Centre d'Estudis Iberoamericans Mario Benedetti (Facultat de Filosofia i Lletres III, Edifici C) 

INSCRIPCIÓ: http://aplicacionesua.cpd.ua.es/cuestionario/pub/preg.asp?idioma=va&cuestionario=3346 

MATRÍCULA: 20 € 

RECONEIXEMENT: 20 hores ICE 

AVALUACIÓ: 80% d'assistència mínima: 16 de les 20 hores 

OBSERVACIONS: Els alumnes matriculats en el club disposen d'exemplars d'algunes de les lectures en el 

Centre d'Estudis Mario Benedetti. La resta de textos els proporcionarà el coordinador. 

 

 


