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18 a 18.30h Inauguració oficial dels actes: parlaments institucionals 
 (URV – Ajuntament de Tarragona)

18.30 a 19h Presentació de la jornada i dels conferenciants

19 a 20h Conferència: El texto del Quijote de Avellaneda: una compleja transmisión 
(Milagros Rodríguez Cáceres, Universitat de Castella-La Manxa)

20 a 21h Conferència: Avellaneda y la invención de la novela por Cervantes 
 (Luis Gómez Canseco, Universitat de Huelva)

21 a 22h Conferència: Cervantes y Avellaneda: historia de una enemistad 
 (Felipe Blas Pedraza Jiménez, Universitat de Castella-La Manxa)

12 a 13.30h Programa especial, en directe, de Tarragona Ràdio, 
 des de la Casa de les Lletres, sobre els 400 anys del Quixot d’Avellaneda

19 a 20h Inauguració de l’exposició 400 anys del Quixot d’Avellaneda

 L’exposició romandrà oberta fins al 21 de desembre
 Horaris de visita: de dimarts a divendres, de 15.30 a 21h; 
 dissabtes, de 9.30 a 14h i de 15 a 20h; diumenges, de 9.30 a 14h

19 a 20h Conferència: Tarragona ara fa 400 anys en el context del Quixot apòcrif 
(Salvador-Joan Rovira, Universitat Rovira i Virgili)

PROGRAMA

Sala d’Actes de l’Ajuntament de Tarragona

Aula Magna del Campus Catalunya de la URV

Casa de les Lletres, Antic Ajuntament de Tarragona (C. Major, 39)

Sala d’Actes de l’Ajuntament de Tarragona

19 a 20h Conferència: El Quixot d’Avellaneda vist per un bibliòfil tarragoní  
 (Eloy Hernández, Reial Societat Arqueològica Tarraconense)

Dimecres 19 de novembre de 2014

Dimecres 26 de novembre de 2014

Dijous 27 de novembre de 2014

Dimecres 3 de desembre de 2014

Entrada lliure i gratuïta segons aforaments de les sales. 

Els assistents que vulguin obtenir un certificat d’assistència, ja sigui a la jornada 
del dia 26, o a la totalitat de les activitats, poden demanar-lo escrivint a l’adreça: 

lletres.tgna@tarragona.cat

Més informació sobre el cicle:
http://www.urv.cat/dfilrom/ 


