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Literatura àrab
La literatura àrab és el conjunt de textos literaris escrits en llengua àrab.
Va emergir al segle VI, es
conserven molt pocs de
èpoques anteriors.
L'Alcorà (escrit entre el 644655) és la font principal de la
literatura i cultura àrab.
Una de les obres més
importants és el recull de
contes tradicionals de l'Orient
Mitjà Les mil i una nits (en
àrab, ألف ليلة وليلة, Alf layla walayla).
El nucli d'aquestes històries
està format per un antic llibre
persa anomenat Hazâr afsâna
(mil llegendes). El compilador i
traductor d'aquestes històries
folklòriques a l'àrab se suposa
que és el, contista persa Abu
Abd-Allah
Muhammad
elGahxigar, que va viure al segle
IX. La història principal sobre
Xahrazad, que serveix de marc
als altres relats, sembla que va
ser afegida al seigle XIV .
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Escriptors
àrabs
___________________________________________________
Nawal El Saadawi
Va ser una escriptora, metgessa i activista
política egípcia de les més importants de la
seva generació, a més a més, Nawal va ser
una feminista bastant reconeguda que
volia donar més importància als drets de
les dones i sobretot defensar-los.

Memories en àrab:
Memòries en una presó de dones
Fulls de la meva vida
Els meus viatges pel món
No ficció en àrab:
El femení és l'origen
L'home i el sexe
La cara oculta de la dona àrab

Nawal El Saadawi

Novel·les àrabs:
Memòries d'una doctora
Dues dones en una
L'amor a l'època del petroli
Histories curtes en àrab:
Little Tenderness
Plays
Isis

Joumana Haddad
Joumana Haddad és una escriptora, periodista,
poetessa, artista i activista libanesa àrab que va
néixer el 6 de desembre de 1970,a Beirut(Liban).
Va ser responsable de les pàgines culturals del
diari libanès An Nahar, on ha estat treballant
des del 1997 fins al 2017,és activista dels drets
de la dona i també és redactora en cap de
Jasad, una revista escrita en àrab especialitzada
en literatura i les arts del cos.

Érika Canto Muñoz, Angelina Martinez Polanco, Hanna Rodriguez Micó
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Haddad és una dona políglota (parla 7 idiomes),i ha publicat llibres en
diferents idiomes, entre ells, destaca el seus assaig Jo Vaig Matar
Sherezade, un llibre el qual ha estat traduït a una vintena de llengües,
amb el qual va aconseguir un reconeixement internacional. A més,
Haddad forma part del consell consultor de l'ONG libanesa MARCH,
companya la qual lluita per la llibertat d'expressió.

Bibliografia

Invitación a una cena secreta [poesia]
Edicions An Nahar (1998).
Dos manos hacia el abismo [poesia]
Edicions An Nahar (2000).
Yo maté a Sherezade, Editorial Debate,
Madrid, Espanya (2011)
Supermán es árabe, Vaso Roto
Ediciones, Madrid-Mèxic (2014)

Naguib Mahfuz
Era un escriptor egipci que va néixer el
1932 i va morir el 2004.
Va ser novel·lista, contista, columnista,
dramaturg i guionista de cinema.
El 1988 va rebre el premi Nobel de
literatura. Se'l considera una de les
figures més importants de la cultura
àrab. perquè va ser dels primers
escriptors
contemporanis
de
la
literatura àrab que van tenir difusió
mundial.
Va publicar al voltant de 34 novel·les i
més de 350 contes, diversos guions de
pel·lícules, diverses columnes periodístiques i cinc obres teatrals en una
extensa carrera de 70 anys.

Naguib Mahfuz
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Hijos de nuestro barrio
(1959) Novela

La Maldición
de Ra (1939),
novel·la històrica

El callejón de los
milagros (1947)
Novela

Amin Maalouf
Amin Maalouf va néixer el 25 de febrer
de 1949 a Beirut. És escriptot i periodista.
Va
estudiar
economia
política
i
sociologia. Va ser periodista al diari AnNahar, com a enviat especial en zones
com Vietnam i Etiòpia. Ha estat
galardonat amb el premi Príncep
d'Astúries de les Lletres el 2010
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Las cruzadas vistas por los árabes

Les escales de Llevant

Lleó l'Africà

Les identitats que maten

Érika Canto Muñoz, Angelina Martinez Polanco, Hanna Rodriguez Micó
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Autors del Magreb

______________________________________________

Mohamed Xukri
Mohamed Xukri va néixer el 15
de juny de 1935 iva morir el 15 de
novembre de 2003. Fill d'una
família pobre,va patir la fam i la
brutalitat del seu pare. Analfabet
fins als 20 anys (va conèixer
l'àrab clàssic a la presó i en sortir
va anar a una escola de
primària).
A Tànger va entrar en contacte
amb escriptors com Paul Bowles
, Jean Genet o Tennessee
Williams.
La seva obra més coneguda El
pa de cada dia va estar
prohibida al Marroc fins el 2020
per immoral i pornogràfica
segons els ulemes.

BIBLIOGRAFIA
EL pa de cada dia
El temps dels errors
Rostros, amores, maldiciones.
Paul Bowles, el reclús de Tánger
Jean Genet a Tánger
El loco de las rosas
Zoco chico
La jaima
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Leila Slimani

Bibliografia
La baie de Dakhla: itinérance
enchantée entre mer et désert.
En el jardín del ogro
Una dolça cançó
Paroles d'honneur
Le diable est dans les détails.
Sexo y mentiras .
El país dels altres

Leila Slimani és una escriptora i
periodista que va néixer el 3
d'octubre de 1981, a Rabat (Marroc).
Als 17 anys se'n va anar a París, on
va estudiar Ciències Polítiques i
Periodisme, també va fer un curs
d'actriu i fins i tot va col·laborar
amb el director marroquí Narjiss
Neijjar. A treballat en revistes com
L'Express i Jeune Afrique fins que
al 2012 va deixar el periodisme per
dedicar-se
completament
a
l'escriptura. Al 2016 va guanyar el
premi Goncourt amb Una dolça
cançó.

Érika Canto , Angelina Martinez , Hanna Rodriguez
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Fátima Mernissi
Fàtima Mernissi va néixer el 27 de
setembre de 1940 al Marroc. i va
morir al 2015.
Escriptora, psicològica i feminista
que va destacar per la seva defensa
dels drets de les dones i una
autoritat en l'anàlisi de l'Alcorà; Va
ser professora a la universitat de
Rabat i consultora d'organismes
internacionals com l'UNESCO. Va
declarar que Mahoma havia estat
feminista i progressista i que una
mala interpretació va fer que es
dones siguin considerades de
segona categoria.
Va escriure L'harem polític que va
provocar un gran rebuig al Marroc
on encara està prohibit, i les
memòries de la seva infantesa
Somnis de l'harem.

Bibliografia
Somnis de l'harem
Marruecos a través de sus mujeres
L' harem polític .El profeta i les dones
L'harem occidental
El hilo de Penélope
El miedo a la modernidad. Islam y democracia
Las sultanas olvidadas
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Assia Djebar

BIBLIOGRAFÍA
La sed, 1957
Dones d'Alger en les seves
estances
Les impatients, 1958
Les Enfants du Nouveau
Monde, 1962
Les Alouettes naïves, 1967
El amor, la fantasia, 1985
Ombre sultane 1987

Fatima-ZZohra Imalayen,mes
coneguda com Assia Djebar,va ser
una escriptora en llengua francesa,
cineasta i professora universitaria
algeriana que va nèixer el 30 de juny
de 1936 a Sergell(Algèria francesa)i
va morir el 6 de febrer de 2015.
Va començar a publicar força
aviat,durant la Guerra
d'Independència d'Algèria. Va estar
casada amb Wild Gam(amb ell va
escriure Rouge l'aube),i després,amb
Malek Alloula,també escriptor.
Les seves obres es centren
principalment en les dones i el seu
lloc a la societat algeriana
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Yasmina Khadra
Va néixer el 5 de gener de 19955. És el
pseudonim femení de l'escriptor
argelí en la llengua francesa
Mohammed Moulessehoul. Era fill
d'una dona nomada i d'un infermer.
El 1966 s'hi va apuntar una acadèmia
militar. La seva primera novel·la va
acabar el 1973, però no es va publicar
fins al 1984. El 2000 va deixar l'exèrcit
amb el grau de commandant per
dedicar-se a escriure.
Després de diverses novel·les amb el
seu nom real, va decidir utilitzar el
pseudònim per poder parlar de la
situació política del seu país sense
autocensurar-se. També tracta els
conflictes del món musulmà, la
violència i la visió d'occident del món
àrab.
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