Agenda Lectoratului de limba română de la Sevilla
(decembrie 2014)

În luna decembrie 2014 Lectoratul de limba română de la Sevilla a organizat în
cadrul universității gazdă, Universitatea din Sevilla, o serie de manifestări dedicate
Zilei naționale a României și împlinirii a 25 de ani de la căderea comunismului în țara
noastră:
3 decembrie 2014, Ziua României. Au participat: Prodecanul de Politici Lingvistice și
Relații Internaționale al Facultății de Filologie, Conf. dr. Leonarda Trapassi,
Excelența Sa Consul General al României la Sevilla, domnul Radu Cătălin Mardare,
și Delia Cristea, funcționar în cadrul Consulatului României la Sevilla. Activitatea a
cuprins: o expunere retrospectivă asupra construirii statului român național și
unitar; o prezentare a Lectoratului de limba română de la Universitatea din Sevilla și
a activității desfășurate până acum; o lectură de poezie în versiune bilingvă,
realizată de studenții de la cursurile de română.
10 decembrie 2014, Proiecție cinematografică: „A fost sau nu a fost?”, în regia lui
Corneliu Porumboiu, 2006, 85min., versiune în limba română, cu subtitrare în
spaniolă. Filmul a fost prefațat de o scurtă introducere în atmosfera din perioada
Revoluției din Decembrie 1989 și a incertitudinii legate de aceste evenimente în anii
de după 1990.
11 decembrie 2014, Atelier de traducere: Rezistența anticomunistă prin umor
(poezie, muzică, bancuri). Traducerea textelor a fost urmată de discuții despre viața
în România în timpul dictaturii, precum și de comparația între umorul din România
comunistă și cel din Spania lui Franco.
17 decembrie 2014, Proiecție cinematografică: „Cum mi-am petrecut sfârșitul
lumii” (în spaniolă „ Cómo celebré el fin del mundo”), în regia lui Cătălin Mitulescu,
2006, 100min., versiune în limba română, cu subtitrare în spaniolă. Proiecția filmului
a fost pregătită de câteva elemente privind emigrarea clandestină din România în
perioada comunistă.
Activitățile dedicate împlinirii a 25 de ani de la căderea comunismului vor continua
la începutul anului 2015.

