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LA UNIVERSITAT D’ALACANT I EL SEU CONSELL DE GOVERN
tenen l’honor de convidar-vos a l’acte de clausura del curs acadèmic, el pròxim dia 1 de juny, a les 12 hores, al
Paranimf de la Universitat, en el qual tindrà lloc la investidura com a doctor honoris causa del Sr.

Stephen Greenblatt
i també la investidura de nous doctors per la Universitat d’Alacant i el lliurament de distincions.
Us preguem confirmació abans del dia 26 de maig. Tel. 965 90 39 06 – Fax: 965 90 96 68 – A/e: protocol@ua.es
Professorat: si desitgeu assistir revestits amb el vestit acadèmic, haureu de comunicar-ho abans del 23
de maig (els vestits estaran en la Sala de Juntes de Rectorat el dia de l’acte).
Per a un bon desenvolupament de l’acte acadèmic, els invitats hauran d’estar asseguts en els seients abans de les 11.45 h.

CURRÍCULUM VITAE
Stephen Greenblatt és professor Cogan d’Humanitats a la Universitat de Harvard. És autor de dotze llibres, d’entre els quals
destaquen The Swerve: How the World Became Modern (guanyador del Premi Nacional de Literatura en 2011 i del premi Pulitzer
en 2012) i Will ‘in’ the World: How Shakespeare Became Shakespeare. És editor general de la Norton Anthology of English Literature
i de la Norton Shakespeare. Ha editat set col·leccions de crítica literària i és coeditor fundador de la revista Representations. El
2016 va ser nomenat Holberg Prize Laureate. Els seus mèrits inclouen el MLA’s James Russell Lowell Prize, el William Shakespeare
Award for Classical Theatre, dos Guggenheim Fellowships, i el Distinguished Humanist Award de la Fundació Mellon. Ha sigut
president de la Modern Language Association of Amèrica i és membre permanent de l’Institute for Advanced Study de Berlín, de
l’Acadèmia Americana de les Arts i de les Ciències, de l’Acadèmia Americana de Lletres i de la Societat Americana de Filosofia.

