Jornades 2014
Centre d'Estudis Africans i Interculturals

Escriure
sobre Àfrica:
el deure de
la llibertat
Dia: 6 i 7 de maig de 2014
Hora: 17.30h a 21.00 h
Lloc: Ateneu Barcelonès, Sala Jacint Verdaguer
C/ de la Canuda, 6 - Barcelona

Entrada lliure fins a completar l’aforament

Organitza:

Més informació: www.centredestudisafricans.org
centredestudisafricans@gmail.com - Tel.: 93 412 39 37
centredestudisafricans

Amb el suport de:

Solidaritat i Cooperació
Internacional

Col·labora:

Molts dels investigadors que fan recerca sobre
Àfrica compaginen la creació de textos acadèmics i de textos de ficció. A què es deu aquest
fenomen curiós?
L'objectiu de les Jornades d'enguany és reflexionar sobre com i per què escrivim sobre Àfrica.
En moltes ocasions, el resultat final d'una recerca
acaba convertint-se en un document escrit, ja
sigui en forma de literatura científica, de
divulgació o de ficció. Escriure sobre Àfrica, sigui
en el gènere que sigui, no és un fet anecdòtic,
sinó que conjuga tres puntals del coneixement
en constant retroalimentació: la recerca, la
reflexió i la difusió.

Programa
Dimarts, 6 de maig
17:30 h

• PRESENTACIÓ DE LES JORNADES
Representant de l'Ajuntament de Barcelona
Jordi Tomàs, membre de GESA i del CEA

18:00 h

• L'OMBRA DE LA RECERCA ÉS ALLARGADA
Ponents:
Alfred Bosch, historiador (intervenció diferida)
Lluís Mallart, antropòleg
Nicolás Valle, periodista
Ana Moya, psicòloga i escriptora
Moderador: Jordi Tomàs

Dimecres, 7 de maig
17:30 h

• EL LLARG CAMÍ DE LA CREATIVITAT
Persones d'aquí i d'allà que conreen la literatura
científica, la divulgativa i/o la de ficció, formades
en diverses disciplines, i que tenen una dilatada
experiència en relació al continent africà, ja sigui
perquè hi han nascut o perquè hi han viscut
llargues temporades, reflexionen en aquestes
Jornades sobre l'impuls cientític i creatiu que ens
porta a escriure sobre Àfrica.

Taula Rodona:
Albert Sànchez Piñol, antropòleg i escriptor
Remei Sipi, escriptora i assagista
Agnès Agboton, filòloga i escriptora
Alícia Gili, medievalista i escriptora
Moderador: Jean-Bosco Botsho

20:30 h

• SESSIÓ DE CLOENDA
Jordi Tomàs, coordinador de les Jornades
Coordinació: Ana Moya, Ferran Iniesta i Jordi Tomàs

