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Jin Ping Mei és considerada la primera novel·la moderna de la tradició
literària xinesa. La passió, el poder, l’ambició, les enveges i la violència que
generen les relacions humanes s’hi barregen amb una perícia difícilment
igualable. La fama de novel·la maleïda ha acompanyat Jin Ping Mei fins
avui, i encara és considerada paradigma de la novel·la llicenciosa i
pornogràfica. Malgrat tot, d’aquesta obra s’ha dit: “els quin senten compassió
en llegir Jin Ping Mei són com bodditssatvas; els qui hi senten horror, són
homes de virtut; els mesquins, la gaudiran, però només qui són com
animals, desitjaran prendre-la com a exemple”.

A càrrec:
Laureano Ramírez, traductor i professor de la Universitat Autònoma de
Barcelona
Alicia Relinque, traductora de la novel·la Jin Ping Mei (Editorial Atalanta)

Moderat per:
Manel Ollé, coordinador del Màster d’Estudis Xinesos de la Universitat
Pompeu Fabra

Presentació a càrrec de:
Rafael Bueno, director de Política i Societat de Casa Àsia

Amb motiu de la publicació en castellà del primer tom de la novel·la Jin
Ping Mei de l’editorial Atalanta, Casa Àsia i el Màster d’Estudis Xinesos
(UPF) es complauen a convidar-vos a la taula rodona:

Lunes, 29 de noviembre de 2010, de 19.00 h a 20.30 h
Casa Asia · Auditorio Tagore
Av. Diagonal, 373
08008 Barcelona
Entrada libre · Aforo limitado

Más información: www.casaasia.es

Organitzat per:
Organizado por:

«Entre el xafardeig d’alcova i la purificació del cor»

Dilluns, 29 de novembre del 2010, de 19.00 h a 20.30 h
Casa Àsia · Auditori Tagore
Av. Diagonal, 373
08008 Barcelona
Entrada lliure · Aforament limitat

Més informació: www.casaasia.es

Jin Ping Mei es considerada la primera novela moderna de la tradición
literaria china. La pasión, el poder, la ambición, las envidias y la violencia
que generan las relaciones humanas se entremezclan en ella con una
maestría difícilmente igualable. La fama de novela maldita ha acompañado
a Jin Ping Mei hasta hoy, y sigue siendo considerada paradigma de la novela
licenciosa y pornográfica. Sin embargo, se ha dicho de ella: “quienes sienten
compasión cuando leen Jin Ping Mei son como bodditssatvas; quienes
sienten horror ante ella, son hombres de virtud; los mezquinos la disfrutarán;
pero sólo quienes son como animales, querrán tomarla como ejemplo.”

A cargo de:
Laureano Ramírez, traductor y profesor de la Universidad Autónoma de
Barcelona
Alicia Relinque, traductora de la novela Jin Ping Mei (Editorial Atalanta)

Moderado por:
Manel Ollé, coordinador del Máster de Estudios Chinos de la Universidad
Pompeu Fabra

Presentación a cargo de:
Rafael Bueno, director de Política y Sociedad de Casa Asia

Edenpictures

Con motivo de la publicación en español del primer tomo de la novela Jin
Ping Mei de la editorial Atalanta, Casa Asia y el Máster de Estudios Chinos
(UPF) se complacen en invitarle a la mesa redonda:

«Entre los chismorreos de alcoba y la purificación del corazón»


