
El Grup d’Estudis de Literatura Catalana Contemporània (GELCC) de la Universitat Autònoma
de Barcelona convoca el II Simposi Internacional Pere Calders i el seu temps, que se celebrarà
els dies 14 i 15 de novembre de 2012, dins de la commemoració del centenari del naixement
de l’escriptor.

Amb la voluntat d’aprofundir en l’estudi del personatge i de la seva obra tot obrint nous camins
en la recerca, el Congrés se centrarà en el primer període de l’activitat professional de Pere 
Calders i assumirà plenament l’estudi d’«el seu temps», és a diCalders i assumirà plenament l’estudi d’«el seu temps», és a dir, del marc en el qual els joves
escriptors com ell inicien l’activitat cultural i literària en els anys de la República.

Per tant, el GELCC fa una crida als estudiosos perquè presentin propostes de comunicacions
sobre els temes següents:

   a) Pere Calders (1912-1939)
        L’etapa de formació
        L’obra novel·lística i narrativa
                L’obra com a ninotaire
        El pensament artístic i literari

  b) El temps del jove Calders (1929-1939)
        La cultura i la literatura catalanes del període republicà
        El cercle d’amistats de Calders, Avel·lí Artís-Gener en particular
        Els escriptors de la República

Les propostes de comunicacions s’hauran de fer arribar per correu electrònic a l’adreça
gelcc@uab.cat i s’hi haurà de fer constar el nom, l’adreça i el lloc de treball del comunicant, gelcc@uab.cat i s’hi haurà de fer constar el nom, l’adreça i el lloc de treball del comunicant, 
així com un resum de la proposta que no superi els 3000 espais. 

Aquestes propostes s’hauran de presentar abans del 15 de juliol de 2012 i seran valorades
pel comitè científic que decidirà sobre la seva adequació abans del 15 de setembre de 2012.
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