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CONVERSES ENTRE LLIBRES convoca els lectors al plaer compartit
i multiplicat de llegir i comentar alguns títols que formen part de
la millor literatura universal, clàssica i contemporània, a través de
sessions de tertúlia i diàleg entre els participants amb un únic requeriment previ: dur la lectura feta de casa.
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Després de la primera edició dedicada a les “Lectures germinades”, el
cicle dedica les sessions de 2018 a les “Escriptores amb cambra pròpia”, títol que remet a l’assaig de Virginia Woolf per amarar-se d’aquell
esperit reivindicatiu. Com Woolf, proposam escoltar i comprendre la veu
de les escriptores que han estat capaces de crear tot i les convencions,
els condicionants i les limitacions que els ha suposat la seva condició
de dona. Les obres seleccionades en aquest cicle tenen un únic denominador comú: haver estat escrites per una dona, fet que permet convencionalment encabir-les sota el paraigües d’etiquetes com “literatura
de dones” o “literatura femenina”. Però, des del punt de vista literari,
què tenen en comú Sue Grafton i Jane Austen, Zadie Smith i Mercè
Rodoreda o Margaret Atwood i Sylvia Plath? El gènere de les autores
determina l’afinitat de les seves obres? I, qüestionant el tòpic, el gènere
de la creadora determina també el públic amb qui connectarà?
Amb aquests interrogants sobre la taula, proposam fer un repàs a la literatura creada per autores clàssiques i contemporànies, obrint un ventall
de molt diversa procedència, època i condicionants socials, tendència
artística, ideologia i discurs. En la selecció hi incloem veus com la de
Maria Mercè Marçal, Maria Aurèlia Capmany i Montserrat Abelló,
sumant a les commemoracions dels seus aniversaris en el 2018. També
s’hi combinen aportacions culturals ben recents i vigents, com el nou de
Zadie Smith i els relats d’Atwood i Graham, que llegirem amb un ull
posat a les versions televisives i cinematogràfiques respectives; i clàssics de la millor literatura universal, on s’inscriuen les obres d’Austen,
Dickinson, Plath, Pizarnik, Rodoreda.
Per aprofundir en les lectures ens acompanyaran especialistes de luxe,
com les doctores Sally Bayley i Isabel Granya, el crític literari i audiovisual Jorge Carrión, les escriptores Dolors Miquel i Laia Martínez i
López, l’editora Maria Bohigas i les periodistes Pilar Garcés i Sandra
Martínez. Coincidint amb els mesos d’estiu, la tertúlia es transformarà
en recitals poètics i musicals, completant la diversitat de veus i aproximacions a les obres d’aquestes autores “amb cambra pròpia”.
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Amb la col·laboració de:

ACLARIMENTS
> Les sessions estan concebudes com a espais de tertúlia i intercanvi
d’impressions. Es potenciarà la participació activa dels assistents.
> Per a cada sessió es proposa una o dues lectures, que centraran la
conversa. Els assistents rebran un dossier de lectura que els permetrà
complementar els seus coneixements sobre el títol comentat.
> La participació en les sessions és gratuïta, si bé està subjecta a la inscripció prèvia. La reserva de plaça garanteix la qualitat de l’experiència
i la disponibilitat de materials complementaris per a tots els assistents.
Més informació a: www.mallorcaliteraria.cat/converses
Informació i inscripcions a: info@mallorcaliteraria.cat

6 DE MARÇ, 19H
Sessió inaugural
“JANE AUSTEN, L’ESCALFABRAGUETES”
Llibreria RATACORNER, Palma
Amb Marina Porras, escriptora i crítica literària
Presenta: Jesús Revelles
28 DE MARÇ, 19H
La campana de vidre, de Sylvia Plath
La extracción de la piedra de la locura, de Alejandra
Pizarnik
Llibreria LOS OFICIOS TERRESTRES, Palma
Amb Sally Bayley, especialista en literatura i Mar Rayó,
gestora cultural
Presenta: Catalina Gayà
8 DE MAIG, 19H
El cuento de la criada, de Margaret Atwood
Llibreria DRAC MAGIC, Palma
Amb Jorge Carrión, escriptor i crític literari
Presenta: Jesús Revelles
5 DE JUNY, 19H
S de silenci, de Sue Grafton
Llibreria EMBAT, Palma
Amb Maria Antònia Oliver, escriptora i traductora
Presenta: Joan Pons Bover
29 DE JUNY, 20.30H
Cartas, d’ Emily Dickinson
Aquesta és la meva carta al món, d’Emily Dickinson
Pati de la RECTORIA, Santanyí
Amb Nicole D’Amonville, poeta i traductora, i Marcel Riera,
poeta i traductor
Presenta: Miquel Àngel Llauger
27 DE JULIOL, 20.30H
Antología de poemas y vida, de Gloria Fuertes
Jardí de la CASA LLORENÇ VILLALONGA, Binissalem
Amb Maria Antònia Massanet, poeta
Recital poètic i musical de Gloria Fuertes, Claribel
Alegría, Alfonsina Storni i Idea Vilariño, a càrrec de Lucia
Febrero i Vicenç Borràs
24 D’AGOST, 20.30H
Més enllà del parlar concís, de Montserrat Abelló
Jardí de la CASA LLORENÇ VILLALONGA, Binissalem
Recital musical a càrrec de Mariona Sagarra i
Raül Costafreda
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4 DE SETEMBRE, 19H
Feliçment, sóc una dona, de Maria Aurèlia Capmany
Llibreria QUART CREIXENT, Palma
Amb Isabel Granya, filòloga i directora de l’Espai Betúlia,
Presenta: Antoni Riera
2 D’OCTUBRE, 19H
Tiempos de Swing, de Zadie Smith
Una historia personal, de Katharine Graham
Llibreria DRAC MÀGIC, Palma
Amb Pilar Garcés i Sandra Martínez, periodistes
Presenta: Jesús Revelles
6 DE NOVEMBRE, 19H
La mort i la primavera, de Mercè Rodoreda
CASA LLORENÇ VILLALONGA, Binissalem
Amb Maria Bohigas, editora i Arnau Pons, escriptor
Presenta: Carlota Oliva
4 DE DESEMBRE, 19H
Raó del cos, de Maria Mercè Marçal
LLIBRERIA LLUNA, Palma
Amb Dolors Miquel, i Laia Martínez escriptores

CONTACONTES I TALLER INFANTIL:
“LES CONTADORES”
17 DE MARÇ, 11H
Llibreria RATACORNER, Palma
21 D’ABRIL, 11H
Llibreria DRAC MAGIC, Palma
Activitat a partir dels llibres “Petita i Gran: Jane
Austen, Agatha Christie, Gloria Fuertes” i “Contes
de bona nit per a nenes rebels”
Amb Francesca Vadell, actriu i dramaturga
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