
 

Aquests dies de confinament, la casa us estreny? Us sentiu identificats amb

l’Alícia? 

Us acompanyem a conèixer l’interessant i curiós món que envolta el fenomen

Alícia, que  traspassa la literatura fantàstica. Sabeu que és una obra tan polièdrica

que hi ha experts de tots els àmbits i autèntics amants del tema, que l’aborden des

de molts formats i perspectives? Des del teatre, la il·lustració, les matemàtiques, la

lingüística, la filosofia, la psicologia, la música, el cinema, els videojocs...

Entrar en el món de l'Alícia és entrar en un món de meravelles. Hi entreu amb

nosaltres?

 

Alícia al país de les
meravelles
LaButxaca 

 
Alicia a través del
espejo 
Nórdica Libros 

Alice in
Wonderland 
Harper Perennial
Classics

Los crímenes de
Alicia 
Destino 

Alicia en el país de
las maravillas 
Nórdica Libros
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Les seves influències en l'art 
El Museu Victoria and Albert de Londres té prevista l’exposició
Alice: Curiouser and Curiouser, una exposició immersiva i teatral
que diuen que serà èpica sobre el món d’Alícia.

L'autor
Lewis Carroll, pseudònim de Charles Lutwidge Dodgson, l’autor del
llibre, va tenir una polèmica relació amb la nena que va inspirar el
personatge d’Alícia, Alice Liddell. Podem trobar molta informació de
l’autor a la web oficial de la Lewis Carroll Society of North America.
 
 

El projecte literari de Lewis Carroll: la creació de
l'obra 
El llibre es va escriure el 1865 i s’ha publicat en 200 idiomes. La
primera traducció al català, el 1927, és de Josep Carner, amb
il·lustracions de Lola Anglada, i està disponible a les biblioteques,
el podreu trobar al  catàleg Aladí.

L'impacte mediàtic
La primera versió cinematogràfica, realitzada el 1903 és de Cecil
Hepworth i Percy Stow i està disponible públicament als arxius del
British Film Institute. Després n’hi ha hagut moltes adaptacions,
algunes de les més conegudes són la versió de Walt Disney (1951)
i la de Tim Burton (2010).

L'univers d'Alícia 
Els llibres de l’Alicia estan plens de curiositats matemàtiques i jocs
lògics pensats per Carroll. És una de les obres més citades de la
literatura per les seves incursions en la filosofia, la poesia… Per
això hi ha tants aliciòlegs i aliciòfils a tot el món. Alícia,
naturalment és un blog en català que tracta els llibres i el món
d’Alicia, Lewis Carroll i temes afins.
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