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L’Asociación Cultural Hispania,
el Museo Ebraico di Bologna
i edicions Galerada
us conviden a la presentació de l’obra

Carles Cortés i Orts (Al·
coi 1968) és doctor en fi·
lologia catalana, professor
de literatura a la Univer·
sitat d’Alacant i membre
dels grups de recerca de
Literatura Contemporània i
d’Estudis Transversals. Ha publicat les novel·
les: Veu de dona (Columna, 2001), amb la qual
guanyà el premi 25 d’Abril de Benissa (2000);
Marta dibuixa ponts (Brosquil, 2003), premi
Ciutat de Sagunt; Els silencis de Maria (2008;
Galerada, 2014); Sara, la dona sense atributs,
premi de narrativa eròtica La Vall d’Albaida
2009 (Bromera, 2010); i, finalment, La clau
que obria tots els panys (Bromera, 2015). Ha col·
laborat també en el llibre de relats eròtics
Directe al gra (Brosquil, 2007), amb els autors
Sebastià Alzamora, Julià de Jòdar i Isabel·
Clara Simó. Com a investigador, ha publicat
diversos estudis sobre Mercè Rodoreda i al·
tres autores catalanes contemporànies. Així,
és autor de diverses antologies de relats d’es·
criptores com ara Isabel·Clara Simó, M. Mercè
Roca, Carme Riera, M. Antònia Oliver o Cate·
rina Albert (‘Víctor Català’). També és autor
de la biografia del pintor Antoni Miró Vull
ser pintor! (Edicions 3i4, 2005). Com a dra·
maturg, ha estrenat els muntatges Veu de dona
(2005), Fets de rei (2008), Silencis (2009) i La
dona sense atributs (2014). L’any 2010 guanyà el
premi de Teatre Ciutat d’Alcoi per l’obra La
joia (Brosquil, 2011).
www.escriptors.com/autors/cortesc/

La vida dins dels ulls, de Carles Cortés.
La presentació anirà a càrrec d’Alessandro Vanoli, Yolanda Sabaté i l’autor.
L’acte tindrà lloc dimecres 23 de novembre, a les 18:30 h, al Museo Ebraico di Bologna (Via
Valdonica, 1).

Entre Amsterdam i Alcoi, Istanbul i Eivissa, dues històries paral·leles marcades per la persecució del poble jueu i per
la descoberta dels orígens. Una novel·la que t’atraparà.

