
 

 

 

 

 

TALLERS A L’ESCOLA D’ESCRIPTURA  

DE L’ATENEU BARCELONÈS 
 

11, 12 i 14 de novembre de 2019 

 
 

  

“El cronista que narra els esdeveniments sense distingir entre els grans i els menuts té 

en compte aquesta veritat: per a la Història res del que ha tingut lloc en el passat ha de 

donar-se per perdut.” Walter Benjamin, Tesis sobre la filosofia de la Història (1940) 

 

 

Petites Històries que han fet història consta de tres tallers amb 

l’objectiu d’aprendre alguns dels recursos i de les tècniques clau de 

la construcció d’una novel·la històrica, conèixer alguns exemples 

rellevants d’històries anònimes que han fet història i compartir una 

selecció de propostes literàries per gaudir d’unes bones lectures. El 

cicle, organitzat per l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès, es 

du a terme en el marc de la setmana Barcelona Novel·la Històrica 

2019. 

 

 



 
  

1.- Dilluns dia 11 de novembre: 

"Microhistòries. Com convertir el passat en novel·la", a càrrec 

de Mª Antonia de Miquel, editora i professora de l'Escola 

d'Escriptura 

 

 

2.- Dimarts 12 de novembre: 

"La construcció de personatges històrics", a càrrec de Melcior 

Comes, escriptor i professor de l'Escola d'Escriptura 

 

 

3.- Dijous 14 de novembre: 

"Les lliçons d’Emmanuel Carrère: com fer literatura amb 

personatges secundaris de la història", a càrrec de Ricard Ruiz 

Garzón, escriptor i professor de l'Escola d'Escriptura 
 

 
 

Horari: de les 19 a les 20.30 hores. 

Lloc: a l’Ateneu Barcelonès - c. de la Canuda, 6 – 08002 - Barcelona. 

 
 

 

Inscripcions: 
 

Les inscripcions es poden realitzar a la Secretaria de l’Escola 

d’Escriptura a partir del dilluns dia 21 d’octubre en l’horari 

habitual d’atenció al públic. 

 

Inscripció gratuïta. Aforament limitat segons capacitat de la sala. 

Admissió segons estricte ordre d’inscripció. 

 

Lloc de les inscripcions:  
 

Secretaria de l’Escola d’Escriptura  

(c/ de la Canuda, 6, 08002 – Barcelona - Tel. 93 317 49 08).  

 



Horari d’atenció al públic:  
 

de dilluns a dijous, de 10 a 14 h i de 16.30 a 20 hores;  

divendres, de 10 a 14 hores. 

 

 

Més informació:  
 

secretaria@campusdescriptura.com 

www.campusdescriptura.com 
 

 

 

 

 
 

 

Organització del cicle: 

 

 
 

 

Institut de Cultura de Barcelona 

– ICUB 

 

- Setmana Barcelona Novel·la 

Històrica 2019 
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