
#PrenemLaParaula
25 de juny de 2018

Jardins del Palau Robert   
(Passeig de Gràcia, 107)

De19.30 h a 21.00 h

Paraules d’ahir 
i veus d’avui, 
 a favor dels drets de 
les dones i contra les 
violències sexuals



P
R

O
G

R
A

M
A

P
R

E
S

E
N

TA
C

IÓ

� Salutació institucional a càrrec del director de la Institució de les Lletres Catalanes,  
Joan-Elies Adell

Reivindicació dels drets de les dones i contra les violències sexuals, a càrrec de  
la Núria Balada, presidenta de l’Institut Català de les Dones

L’acte serà conduït per l’actriu Estel Solé

� “Paraules d’ahir i veus d’avui”. Lectures de les autores clàssiques a càrrec d’escriptores  
contemporànies

Autora Llibre Llegit per

Montserrat Abelló
"El vent damunt la pell" dins Foc a les mans

“Sóc com una ombra perduda en la nit” 
dins Vida diària

Mireia Calafell

Caterina Albert/ Víctor Català “Diàleg prismàtic” dins Jubileu Blanca Llum Vidal

Aurora Bertrana
“Turei, la cortesana” dins Paradisos 
Oceànics

Tònia Passola

Maria Aurèlia Capmany
Mala memòria  i Feliçment, jo sóc una dona Marta Nadal

Quim/Quima Anna Capmany

� Les violències sexuals i els drets de les dones, en relació amb el cas de la Manada: Cristina  
Fallaràs, periodista, i impulsora de la iniciativa #Cuentalo, explicarà aquesta experiència de  
denúncia en xarxes socials

� Lectura d’articles sobre la sentència, a càrrec de periodistes i articulistes 

Periodistes o articulistes Article i publicació

Alba Alfageme, psicòloga #Cuéntalo, la sororitat femenina i la commoció masculina – Ara.cat

Marina Subirats, sociòloga La responsabilitat dels mitjans – Ara.cat

Meritxell Campmajó, 
treballadora social

Sotmetre’s per sobreviure no és consentir – Social.cat

Assumpta Clopas,  
psicopedagoga

Reflexions al voltant del greu comportament de “la manada” –  
Social.cat

Elisenda Rovira, periodista Macrofísica sexista del poder, de Nerea Barjola

Susana Pérez, periodista La cobertura mediàtica del cas de La Manada –  Media.cat

Míriam Cano, escriptora Infàmia i humanitat – Catorze.cat

Isabel Muntané, periodista La normalització de la cultura de la violació – Ara.cat

Bel Olid, escriptora No passaran – revista Tentacles

� Actuació musical a càrrec de Lidia Pujol

Autora Llibre Llegit per

Maria Mercè Marçal “8 de març” dins Bruixa de dol Silvia Bel

Amparo Poch
“Elogio del amor libre” article publicat a la 
revista Mujeres Libres

Maria Antònia Massanet

Mercè Rodoreda
“Sonets” i “Tres sonets i una canço”, dins 
Agonia de llum. La poesia secreta de Mercè 
Rodoreda

Carme Arenas

Montserrat Roig
Un pensament de sal un pessic de pebre: 
Dietari obert 1990-1991.

Clara Queraltó

L’Institut Català de les Dones, en col·la-
boració amb la Institució de les Lletres Ca-
talanes, et convidem a participar en un acte 
de reivindicació de les paraules d’escripto-
res del passat i d’autores del present. 

En els moments actuals, en un context 
de violència institucional com la repre-
sentada per la sentència de la Manada, 
volem recuperar i donar veu a les parau-
les d’aquestes escriptores, per fer-les pre-
sents, i per constituir-nos en un altaveu 
contra les violències sexuals i a favor dels 
drets de les dones.

Igualment, en un any en què el Govern 
de la Generalitat commemora i recorda 
l’obra d’autores com Maria Aurèlia Cap-
many, Montserrat Abelló o Amparo Poch, 

volem llegir fragments dels seus llibres així 
com d’altres autores com Caterina Albert, 
Aurora Bertrana,  Maria Mercè Marçal, Mer-
cè Rodoreda o Montserrat Roig, per defen-
sar els drets de les dones amb les seves 
paraules. 

L’acte consistirà en una primera part de 
lectura dels fragments de les obres de les 
escriptores clàssiques que hem mencionat,  
a càrrec d’autores contemporànies, i una 
segona part a càrrec de periodistes o arti-
culistes que llegiran els seus articles o tex-
tos sobre  el tema de les violències sexuals 
i els drets de les dones en relació amb el 
cas de la Manada. D’aquesta manera, con-
nectarem les veus del passat –encara ben 
necessàries– amb les veus del present. 

https://www.ara.cat/opinio/Alba-Alfageme-Cuentalo-sororitat-femenina-commocio-masculina_0_2008599337.html
https://www.ara.cat/opinio/responsabilitat-dels-mitjans_0_2013998639.html
https://www.social.cat/opinio/8176/sotmetres-per-sobreviure-no-es-consentir
https://www.social.cat/opinio/8189/reflexions-al-voltant-del-greu-comportament-de-la-manada
https://www.media.cat/2018/06/12/cobertura-mediatica-la-manada/
http://www.catorze.cat/noticia/9813/infamia/humanitat
http://
https://belolid.wordpress.com/2016/09/26/no-passaran/

