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22 de març • 19.30 h
Antoni Furió

Joan Fuster i la història.
Joan Fuster no va ser pròpiament un historiador, però indiscutiblement la seua 
aportació a la interpretació de la història ha tingut una importància decisiva en 
la formació del País Valencià modern. Antoni Furió, historiador i un dels millors 

coneixedors de l’obra fusteriana, analitzarà la transcendència del
fusterianisme en la lectura de la història.

Presentador: Pau Bañó

19 d’abril • 20 h
Antoni Riera

Aspectes de l’alimentació a l’època medieval i modern.
L’alimentació a l’Edat Mitjana i tot el seu context cultural i comercial forma part 

d’un dels aspectes menys coneguts i més sorprenents de la nostra tradició culinària. 
Antoni Riera, doctor en història i especialista en cuina medieval,

abordarà tant aspectes de producció com de distribució i d’elaboració
dels condiments culinaris medievals.

Presentador: Jovi Lozano-Seser

10 de maig • 20 h
Carmen Alemany

La poesia cubana després de la Revolució.
La poesia cubana després de la Revolució centrarà el seu interès en la pròpia 

nació, i alhora en els èxits de la pàtria que s’està forjant; però també en la memòria 
d’aquells que no van poder viure aquell moment històric i van lluitar

perquè fóra una realitat.
Presentador: Tomàs Llopis

24 de maig • 20 h
Lloc: Llar de Jubilats i Pensionistes

Balls en Valls
Espectacle musical sobre la poesia de Joan Valls.

Jordi Botella i La Nova d’Alcoi
Presentador: Toni González Picornell

BIBLIOTECA MUNICIPAL

8 de febrer • 19.30 h
Simona Škrabec

Una pàtria prestada. Lectures de fragilitat.
Sobre la base del llibre homònim, Simona Škrabec reflexiona sobre el paper de la 
literatura com a factor de cohesió social i de formació d’identitats nacionals. La 

seua anàlisi i el seu punt de vista, inusual i nou, deixa entreveure la densa xarxa de 
connexions entre la política i la cultura.

Presentador: Francesc Mulet

1 de març • 19.30 h
Joan Francesc Mira

L’ofici i la responsabilitat del traductor des de les meues traduccions.
Joan F. Mira ha traduït entre altres obres La Divina Comèdia, l’Odissea i els 

Evangelis; els tres pilars bàsics de la cultura occidental. Una aportació tan grandiosa 
dóna peu a parlar de llengües, de cultures, de geografies i d’èpoques històriques o 

senzillament d’una de les experiències intel·lectuals més intenses i fascinants del nostre 
temps i del nostre país.

Presentador: Tomàs Llopis
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