
    

Nota de premsa 

 

Claudio Magris, a CaixaForum Madrid 
 

 

• L'escriptor, una de les figures clau de la literatura italiana i europea 
contemporània, inaugura el curs 2009-2010 d'Humanitats de l'Obra 
Social "la Caixa" a CaixaForum Madrid amb la lliçó magistral 
Fronteres de la identitat. 

    

• Més de 2,1 milions de persones han visitat CaixaForum Madrid des 
que va obrir les seves portes fa un any i mig. El centre social i cultural 
de l'Obra Social "la Caixa" ha organitzat fins ara 13 exposicions i 50 
cicles d'humanitats, en els que han participat més de 42.000 
persones. 

 

Cada any, l'Obra Social "la Caixa" presenta a CaixaForum Madrid el seu 

programa d'Humanitats, un conjunt d'iniciatives que congreguen a 

professionals de notorietat, figures nacionals i internacionals vinculades a 

disciplines tradicionalment distanciades que van des de la filosofia o la religió 

fins al cinema, la literatura, les arts i l'economia, la història i la ciència. Enguany, 

CaixaForum Madrid obre el nou curs amb una lliçó inaugural (dilluns 14 de 

setembre a les 19:30h) a càrrec de Claudio Magris, una de las figures més 

importants de la literatura italiana i  europea.  

 

Nascut a Trieste (Itàlia) l'any 1939, Magris és un prestigiós assagista, narrador i 

traductor, a més d'un dels principals mediadors entre la cultura alemanya e 

italiana. La seva obra com a escriptor és un reflex constant de la seva gran 

passió per la literatura i d'una raríssima facultat per fer de l'assaig literari una 

obra d'art. Amb la lliçó inèdita Fronteres de la identitat, CaixaForum Madrid obre 

el cicle de conferències A la frontera: Diàlegs d'un món que canvia. El Centre 

Social i Cultural de l'Obra Social "la Caixa" va obrir les seves portes el febrer de 

2008 i al llarg d'aquest temps ha programat 13 exposicions i 50 cicles 

d'humanitats.           

 

 

La lliçó inaugural Fronteres de la identitat, tindrà lloc a CaixaForum Madrid 

(Passeig del Prado, 36) el pròxim dilluns 14 de setembre a les 19:30h.  

 



Claudio Magris 

 

Claudio Magris és un prestigiós germanista, assagista, narrador i traductor, i una de les 

majors figures de la literatura italiana i europea contemporània. Llicenciat per la Universitat de 

Torí, és un dels principals mediadors entre la cultura alemanya i italiana. Prova d'això és el 

seu prestigi com a germanista i la seva càtedra de Literatura germànica a la Universitat de 

Torí (1970-1978) i de Trieste des de l'any 1978. 

 

Entre algunes de les seves responsabilitats, destaca la seva etapa com a Senador de la 

República Italiana en la XII Legislatura (1994-1996) i en la Legislatura 2001-2002. A més, és 

membre de diverses acadèmies italianes i estrangeres i va ser nomenat cavaller de l'Ordre de 

les Arts i de les Lletres de la República Francesa el 1995.           

 

Entre les seves obres més destacades hi ha la novel·la El Danubio (1986), traduïda a 22 

idiomes. En ella fa un viatge pel riu des del naixement fins a la desembocadura, narrant 

històries i personatges. A les seves pàgines s'entrecreua l'assaig, la novel·la i el relat de 

viatges. Amb Microcosmos (1997), va aconseguir el Premi Strega, el més important de les 

lletres italianes. Magris ha escrit assaigs sobre Hofmannsthal, Ibsen, Rilke, Musil, Kafka, 

Singer i Borges, entre molts d'altres i ha traduït a Kleist i Schnitzler, Bücner i Grillparzer. 

 

Entre els guardons rebuts al nostre país, destaquen el Premi Príncipe de Asturias, el 2004, i 

recentment l'Ordre de les Arts i les Lletres concedida pel Ministeri de Cultura com a 

reconeixement a la seva trajectòria professional i la seva contribució a la difusió internacional 

de la nostra cultura.           

 

El curs 2009-2010 d'Humanitats de l'Obra Social "la Caixa" 

 

Més de 50.000 persones han participat en els diversos cicles que ha organitzat l'Obra Social 

"la Caixa" a CaixaForum Madrid dins del seu programa d'Humanitats. En aquest últim 

trimestre de l'any 2009, la programació permetrà aprofundir sobre les religions antigues de 

l'univers greco-romà, religions que confluirien després en el cristianisme. Li seguiran un cicle 

sobre pensadors espanyols del XIX i del XX coordinat per José Luis Abellán i un altre sobre 

dobles veus en literatura que pretén rememorar autors contemporanis que per diferents 

circumstàncies han desenvolupat la seva obra literària en una llengua que no és la pròpia. En 

el capítol del cinema, ja ha començat un projecte referent a la història de la música en el 

cinema i pròximament es dedicarà un cicle a Terence Davies dins de la programació de 

cinema d'autor. 

 

El preu de l'entrada és de 2 euros (1 euro amb el Carnet Jove y Carnet +26 i comprant  amb 

targetes de "la Caixa") 

 

Per ampliar aquesta informació: 

Departament de Comunicació Obra Social “la Caixa”.  

Juan A. Garcia – 91 330 73 17 / 608 21 30 95 / jgarcia@fundaiconlacaixa.es 

Sala de premsa multimèdia: http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 


