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El dimecres 5 de març, a les 19.30 h, presentarem
el llibre Sobre Espriu, de Carles Miralles.

Carles Miralles (Barcelona, 1944). Catedràtic de filologia grega de la Universitat de Barcelona i membre
de l’Institut d’Estudis Catalans, ha traduït textos clàssics i poesia neogrega. És autor, entre d’altres, d’Homer
(2005); La luce del dolore (2009), sobre Sòfocles, i
Aracne. Trasllats i ordits d’alguns textos del Quatrecents (2012), en què ha recollit els seus escrits sobre
narrativa i poesia catalanes del xv. En la línia del volum
que presentem, ha dedicat dues obres a poetes catalans
dels segle xx, Sobre Foix (1993) i Sobre Riba (2007).
Premi Nacional de Poesia (1992), ha aplegat la seva
poesia a D’aspra dolcesa. Poesia 1963-2001 (2003) i el
seu darrer llibre és L’ombra dels dies roja (2009).

En farà la presentació el poeta i crític literari D. Sam
Abrams, i en l’acte intervindrà l’autor, Carles Miralles, poeta i catedràtic de filologia grega de la Universitat de Barcelona.
Us esperem a la llibreria Laie (c/ Pau Claris, 85,
Barcelona).

www.publicacions.ub.edu

A partir de l’obra completa de Salvador Espriu i particularment d’algunes peces tan reeixides com Antígona,
Setmana Santa i Les roques i el mar, el blau, Carles Miralles ens il·lumina sobre alguns dels temes més apassionants en què coincidim els grecs i nosaltres, com ara
els mites, el tràgic i les dones. L’aportació de Miralles,
però, va més enllà del seu profund coneixement del
món antic i ens arriba a oferir, en concret, lectures innovadores com la de La pell de brau, amb una interpretació que depassa el context sociopolític de l’època,
o la decidida reivindicació de la continuïtat literària
entre Riba i Espriu. Sens dubte, aquesta recopilació
dels assaigs de Miralles representa, en l’actualitat, una
obra inexcusable i encara oberta per a comprendre la
complexa construcció del «món d’Espriu».

