Biblioteca Montserrat Roig
Dr. Santiago Tiffon, 21
Tel. 935704437
Martorelles

Muriel
Villanueva

a/e: biblioteca@martorelles.cat
http://www.bibliotecamartorelles.blogspot.com
www.facebook.com/bibliotecamartorelles
Twitter i Instagram: @bmartorellesmr

HORARI
TARDES:
De dilluns a divendres de 15.30 a 20.30 h.
MATINS:
Dimecres i dissabtes de 10 a 13.30 h.

BIBLIOTECA
MONTSERRAT
ROIG DE
MARTORELLES
Col·labora: Institut Català de les Dones

Com es presenta la Muriel
Villanueva?

A la biblioteca hi trobaràs...

Sóc llicenciada en Teoria de la Literatura i
Literatura Comparada per la Universitat de
Barcelona i diplomada en Educació Musical per la
Universitat de València. El
piano, la guitarra, el baix i el
cant m’han acompanyat
amb intermitències. Vaig
cursar el COU al Licée
Espagnol de París i les
pràctiques de magisteri
a Bari (Itàlia). Vaig realitzar a
l’Escola d’Escriptura de
Ateneu
Barcelonés
els
cursos
de Narrativa (amb
Andreu
Ayats), Novel·la
I (amb Jaume Cabré), Novel·la II (amb Isidre
Grau), Guió de Llargmetratge I (amb Esther Cases) i
Bíblies de sèries de TV (amb Laia Aguilar i Isaac
Palmiola).
Des de 2006, sóc professora de l’Escola
d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès, on imparteixo
cursos
de Iniciació
a
la
narrativa, Narrativa, Novel·la I, Conte I, Novel·la
II, Construcció
de
personatges i Lletres
de
cançons. Vaig ser també membre de l’equip de
gestió entre 2007 i 2011, com a responsable de la
Recerca sobre la situació europea en matèria
d’escoles d’escriptura (encarregada el 2007 per la
pròpia escola i per la Institució de les Lletres
Catalanes), coordinadora
de
relacions
internacionals (títol que encara m’acompanya
arreu del món), directora executiva de l’European
Association of Creative Writing Programmes i Cocoordinadora del campus virtual de l’Escola
d’Escriptura.

La Muriel també va ser membre del jurat del
XVII Premi de narrativa Montserrat Roig de
Martorelles

Motril 86
L’any 1986 la Mar, de deu anys, comença unes
vacances amb una de les seves dues mares. Mentre
la biològica atén la botiga de Barcelona, la nena
marxa a Motril amb la Paula,
que allà exerceix de
professora i comparteix pis
davant del mar. El trajecte
en cotxe juntes, en què
recullen
un
jove
autoestopista
descarat,
canten cançons de la
Martirio i l’Alaska i es
discuteixen per qualsevol
ximpleria, és una prova de
foc. L’estada a la costa de
Granada, on la Mar da noves coneixences, és una
intensa aventura d’iniciació als sentiments i a la
vida.

Informació extreta de la pàgina web oficial de l’escriptora: www.muri.cat

