
 
 
 
Taller d’humanitat(s) 
 
ESADE, Curs 2014-15 
 
PRIMER TALLER: 27 d’octubre, 10 de novembre i 24 de novembre de 2014. 
 
Professor / facilitador: Xavier Antich 
 
Acostar-se als clàssics és tornar a fer-se preguntes que interroguen sobre la 
humanitat de l’ésser humà i que continuen sent les preguntes que afecten a la 
nostra vida, als problemes que planteja l’acció moral i política, i als conflictes 
que sorgeixen en la relació amb els altres. Els clàssics, com les humanitats, 
tenen a veure amb l’experiència humana, en totes les seves dimensions i 
paradoxes: són experiències destil.lades en moments d’intensitat a partir dels 
quals és inexcusable la reflexió sobre la nostra pròpia experiència. A través de 
Shakespeare, Steinbeck i Cortázar, aquest taller pretén apropar-se a algunes 
històries singulars que continuen interpel.lant-nos de manera directa. 
 
 
PRIMERA LECTURA: Macbeth, de William Shakespeare 
 

                                    
 
Aquesta tragèdia, un dels cims de l’obra de Shakespeare i potser el més 
obsessiu –i un dels més intensos– dels universos creats per l’escriptor, és la 
història d’un rei i el viatge fins a l’interior de l’obscuritat de la seva ànima. Els 
seus temes són la lluita pel poder, l’ambició, la por i sobretot l’assassinat. I, per 
suposat, el paper de la consciència, així com el problema de la dignitat 
humana.  
 
Versions recomanades: 
Macbeth (trad. cat. Salvador Oliva). Barcelona: Editorial Vicens Vives 
Macbeth (trad. cast. Manuel Ángel Conejero). Madrid: Alianza Editorial 
Macbeth (trad. cast. E. Moreno Castillo. Pròleg: G. K. Hunter). Madrid: Editorial Gredos 
Macbeth (edició bilingüe anglès/castellà de l’Instituto Shakespeare). Madrid: Editorial Cátedra 

 
 
 
  



 
 
SEGONA LECTURA: Selecció de contes de Julio Cortázar  
 

                                        
 
Aquesta sessió estarà dedicada a cinc relats breus de Julio Cortázar, un dels 
millors contistes del segle XX. Autor d’alguns relats breus que es compten entre 
els clàssics del gènere, és a més autor d’un univers narratiu extraordinàriament 
singular, caracteritzat per la seva inventiva, imaginació, intimitat i emotivitat. 
Apart de la seva capacitat per involucrar els lectors i lectores en l’interior de les 
seves històries, els seus relats obren les portes a revelacions insospitades i 
dimensions meravelloses i fantàstiques: la realitat més quotidiana, en els seus 
contes, sempre esdevé, sense que ens adonem com, màgica, sorprenent i, de 
vegades, inquietant.  
 
Versions recomanades [les persones inscrites rebran els títols concrets dels 
relats que caldrà llegir abans del començament del taller]. 
 
Obras completas, I. Cuentos. Barcelona: Galaxia Gutenberg / Círculo de Lectores 
Existeix versió electrònica d’alguns contes en aquest enllaç:  

http://guialiteraria.blogspot.com.es/2013/08/cuentos-julio-cortazar-online.html 
 
 

TERCERA LECTURA: El raïm de la ira, de John Steinbeck 
 

                                             
 
Steinbeck, un dels més populars narradors nord-americans, va obtenir el Premi 
Pulitzer per aquesta obra (i, vint-i-tres anys després, el premi Nobel de 
Literatura). Escrita deu anys després del Crack del 29, aquest clàssic 
indiscutible del segle XX retrata un immens i fascinant fresc de la situació dels 
desposseïts en l’època de la Gran depressió i, en concret, la història de la 
família Joad: forçats per la sequera i l’assetjament dels bancs, es veuen 
abocats a una particular travessa del desert, que els porta des d’Oklahoma fins 
a Califòrnia, en busca de treball per garantir la seva supervivència.  
 
Versions recomanades: 
El raïm de la ira (trad. cat., Mercè López Arnabat). Barcelona: Edicions 62 
Las uvas de la ira (trad. cast., Pilar Vázquez Álvarez). Barcelona: Editorial Tusquets 
Las uvas de la ira (trad. cast., María Coy). Madrid: Editorial Cátedra 


