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“CONVERSES ENTRE LLIBRES” convoca els lectors al plaer 
compartit i multiplicat de llegir i comentar alguns títols que 
són clàssics de la literatura universal, a través de sessions de 
tertúlia i diàleg entre els participants amb un únic requeriment 
previ: dur la lectura feta de casa. 

En aquesta primera edició del cicle, les sessions van dedicades a 
autors i títols força canònics: de les obres de Shakespeare, de 
Txèhov, de Carson McCullers a J.M.Coetzee i els clàssics de 
la narrativa catalana, entre d’altres. Les lectures programades 
ens permeten viatjar arreu de la tradició literària occidental, tot 
descobrint les claus d’aquests textos i rastrejar el seu influx en les 
narratives contemporànies. Són ‘Lectures Germinades’, obres que 
generen noves expressions creatives, tant en la literatura com en 
altres llenguatges artístics (l’audiovisual, el musical, l’escènic...).  
Però són, molt abans que això, en sí mateixes ‘lectures germinades’: 
obres gestades a partir de la llavor immortal dels mites i motius de 
la literatura tradicional i clàssica, universal.

Les sessions són dirigides per l’especialista Jesús Revelles i comp-
taran amb convidats de luxe, a través dels quals podrem aproxi-
mar-nos de primera mà a les ‘lectures germinades’ que cadascun 
d’aquests textos han propiciat: les versions cinematogràfiques 
d’Agustí Villaronga, la narrativa fantàstica d’Albert Sánchez 
Piñol, els muntatges escènics de Pep Tosar, entre d’altres.  El pro-
grama inclou diverses sessions que ens permetran descobrir el pòsit 
literari inherent a tot acte de creació contemporani, com la relec-
tura de Shakepeare a la llum de la seva influència en les ficcions 
contemporànies -a càrrec dels especialistes Jordi Balló  i Xavier 
Pérez-, o el repàs d’algunes rondalles mallorquines com a expressi-
ons de motius universals que es perpetuen en les narratives d’avui, 
a càrrec de Jaume Guiscafrè.

AclAriments
> Les sessions estan concebudes com a espais de tertúlia i intercan-
vi 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 perme-
trà complementar els seus coneixements sobre el títol comentat.
> La participació en les sessions és lliure, si bé està subjecta  a la 
inscripció prèvia. La reserva de plaça garanteix la qualitat de l’ex-
periència i la disponibilitat de materials complementaris per a tots 
els assistents.

Coordina: Jesús Revelles

Més informació a: 
www.fundaciocasamuseu.cat/converses

Informació i inscripcions a: 
info@fundaciocasamuseu.cat
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10 OCTuBRE 2016, 19.30h
Sala d’Actes de La Misericòrdia
Sessió inaugural 
“DE L’AntroPoLogiA A LA LitErAturA”
Conversam amb: ALbErt SÁnchEz PiÑoL, antropòleg i escriptor

Entrada gratuïta amb inscripció prèvia 
(reserves a info@fundaciocasamuseu.cat)

10 NOVEMBRE 2016, 19.30h
Llibreria EMbAt, Palma
Llegim: L’hort dels cirerers, d’Anton P. Txèhov
Conversam amb: PEP toSAr, actor i director de teatre

Recomanam: ‘Federico’, de Pep tosar

13/11/2016, Sala gran del teatre Principal de Palma

22 dESEMBRE 2016, 19.30h
Llibreria DrAc MÀgic, Palma
Llegim: La balada del cafè trist, de Carson McCullers
Conversam amb: AntÒniA VicEnS, escriptora i JAuME c. 
PonS ALorDA, escriptor i traductor

26 GENER 2017, 19.30h
casa Llorenç Villalonga. Museu literari, de binissalem
Sessió Temàtica 
“SHAKESPEARE, EL GUIONISTA INVISIBLE”
Llegim: El món, un escenari. Shakespeare, el guionista 
invisible, de Jordi Balló i Xavier Pérez
Conversam amb: JorDi bALLÓ i XAViEr PÉrEz, especialistes 
en comunicació Audiovisual (uPF)

23 fEBRER 2017, 19.30h
Llibreria rAtAcornEr, Palma
Sessió Temàtica
“DEL contE PoPuLAr A LES nArrAtiVES trAnSMÈDiA”
Llegim: Rondalles Mallorquines, d’Antoni M. Alcover (selecció) 
Conversam amb: JAuME guiScAFrÈ, especialista en 
etnopoètica (uib)

16 MARç 2017, 19.30h
Llibreria rAtAcornEr, Palma
Llegim: Esperant els bàrbars, de John M. Coetzee
Conversam amb: gonzALo PontÓn, especialista en literatura 
clàssica (uAb)

4 MAIG 2017, 19.30h
Llibreria DrAc MÀgic, Palma
Llegim: Metafísica dels tubs, d’Amélie Nothomb
Conversam amb: LuciA PiEtrELLi, escriptora i traductora

15 JuNy 2017, 20.30h
casa Llorenç Villalonga. Museu literari, de binissalem
Sessió amb Projeccions
“LA nArrAtiVA cAtALAnA AL cinEMA”
Llegim: Incerta glòria, de Joan Sales
Conversam amb: AguStÍ ViLLArongA, director de cinema
i XAViEr PLA, escriptor i crític literari (udg)
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