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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. 

La literatura ens transporta. L’acte d’obrir un llibre implica l’inici d’un 
viatge, en què les experiències narrades passen a ser viscudes. Fins i tot 
en l’era tecnològica, enmig de propostes de realitat virtual i augmentada 
de tota mena, llegir es revela com una experiència immersiva en tota 
regla, que desafia les convencions de l’espai i temps. El relat és un bitllet 
obert cap a els tots indrets i èpoques imaginables. 

Aquest nou cicle de “Converses entre llibres” es planteja com un 
pla de viatge ambiciós. Sense més equipatge que el llibre i les ulleres de 
lectura, ens embarcam en un recorregut que ens durà a visitar ciutats, 
països, continents, mons imaginaris, territoris fronterers i pàtries 
perdudes, de la mà dels autors i autores que ho han conegut abans.

El viatge s’inicia amb el guiatge de Jorge Carrion, especialista en 
cartografies literàries, que inaugurarà el cicle parlant del seu tema 
predilecte: viatjar llegint. 

La seva visió global ens permetrà contextualitzar les escapades literàries 
que vindran a continuació: la frontera de Mèxic amb EUA, amb Lucia 
Berlin; els planetes Urras i Anarres, creats per Ursula K Le Guin; a 
Europa, l’Anglaterra d’entreguerres, descrita per Ian McEwan i el Berlin 
dels anys  20, amb Angelika Schrobsdorff. 

Viatjant per ultramar, coneixerem l’hampa de Xangai amb ulls del 
detectiu poeta Qiu Xialong, i també la terra somnàmbula, el cor de 
l’Àfrica postcol·lonial guiat pel moçambiquès Mia Couto. Acabarem 
amb un tour complet per l’Europa del XX en companyia de la georgiana 
Nino Haratischwili, que ens durà de Londres a Berlin, de Viena a 
Tiflis, i de Sant Petersburg a Moscou.

A més de Jorge Carrión, altres viatgers lletraferits ens acompanyaran en 
aquesta experiència: la poeta i traductora Annalisa Marí Pegrum, la 
llibretera Laia Alegret, els doctors en literatures estrangeres Eduard 
Moyà, Lourdes Pereira i Pilar Arnau, i les escriptores Dora Muñoz, 
Lucia Pietrelli i Joana Abrines.

ACLARIMENTS
> Les sessions estan concebudes com a espais de tertúlia i intercanvi 
d’impressions. Es potenciarà la participació activa dels assistents.
> 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
Inscripcions a info@mallorcaliteraria.cat

D.
L.

: P
M

 2
16

-2
0

19

CICLE 
CONVERSES  
ENTRE 
LLIBRES 
2019

amb
Jorge Carrión
Lucia Berlin
Ursula K. Le Guin
Ian McEwan
Angelika Schrobsdorff 
Mia Couto
Qiu Xiaolong
Nino Haratiachwili



DIMARTS 17 DE SETEMBRE, 19H
Llibreria ESPIRAFOCS, Inca

VIATGE A BERLIN
amb Tu no ets una mare com les altres, 
d’Angelika Schrobsdorff 
Conversam amb: Pilar Arnau, professora, crítica 
literària i traductora 

DIMARTS 15 D’OCTUBRE, 19H
Llibreria EMBAT, Palma

VIATGE A MOÇAMBIC 
amb Terra somnàmbula, de Mia Couto
Conversam amb: Lourdes Pereira, doctora en 
filologies Gallega i Portuguesa

DIMARTS 12 DE NOVEMBRE, 19H
Llibreria LLUNA, Palma

VIATGE A XANGAI
amb Muerte de una heroina roja,  
de Qiu Xiaolong 
Conversam amb: Dora Muñoz, escriptora de 
novel·la negra i àvida lectora

10 DE DESEMBRE, 19H
Llibreria LOS OFICIOS TERRESTRES, Palma

VIATGE A L’EUROPA DE L’EST 
amb La octava vida, de Nino Haratiachwili 
Conversam amb: Lucia Pietrelli, poeta, 
escriptora, traductora

DIMARTS 5 DE MARÇ, 19H
Llibreria RATACORNER, Palma

Sessió inaugural  
CARTOGRAFIES LITERÀRIES
Conversam amb: Jorge Carrión, crític literari i 
escriptor

DIMARTS 9 D’ABRIL, 19H
Llibreria QUART CREIXENT, Palma

VIATGE DE TEXAS A MÈXIC 
amb Un vespre al paradís, de Lucia Berlin
Conversam amb: Annalisa Marí Pegrum, poeta, 
traductora i gestora cultural

DIMARTS 7 DE MAIG, 19H
Llibreria DRAC MAGIC, Palma

VIATGE A PLANETES IMAGINARIS 
amb Els desposseïts, de Ursula K. Le Guin
Conversam amb: Laia Alegret, llibretera i lectora 
entusiasta, i Joana Abrines, poeta i periodista

DIMARTS 4 DE JUNY, 19H
Llibreria QUARS, Palma

VIATGE A ANGLATERRA
amb Expiació, d’Ian McEwan 
Conversam amb: Eduard Moyà, doctor en 
filologia anglesa, escriptor i teatrer
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