MAIG-JUNY 2019

En nom
propi

…en nom
de…

En nom propi i …en nom de… són dos programes que, amb
la participació d’escriptors, proposen espais singulars de
prescripció lectora a biblioteques i llibreries al llarg del
curs 2018-2019. Dues propostes que tenen com a objectiu
propiciar la interconnexió entre els lectors de les biblioteques i els clients de les llibreries, i oferir un marc de
trobada entre els escriptors i els lectors.

EN NOM PROPI / …EN NOM DE…
En el programa de prescripció lectora En nom propi, dos escrip
tors són convidats a parlar de l’obra de l’altre per a convèncer els
assistents dels motius pels quals els resultarà més gratificant
llegir els llibres de l’altre convidat que no pas els propis. Un exer
cici que apel·la a la generositat. Un marc de consells lectors que,
en nom propi, busca la lloança d’un altre autor coetani, la desco
berta de l’altre i la lectura apassionada de tots dos.
El programa …en nom de… proposa als autors que triïn una obra
especialment important per a ells, una d’aquelles lectures que
els ha acompanyat sempre, que ha exercit un influx especial so
bre l’obra pròpia o que els hauria agradat haver escrit, i els con
vida a participar en una conversa que, adaptant les dinàmiques
de les presentacions de llibres, els impulsi a parlar en nom de
l’autor de l’obra escollida. Una acció de prescripció lectora que
apropa el lector a l’obra triada i alhora l’empeny a llegir l’obra de
l’escriptor que parla en nom d’un altre.

Programació
Dijous 9 de maig, 19 h
En nom propi: Marta Sanz
i Marcos Ordoñez

Dimecres 29 de maig, 19 h
En nom propi: Javier Pérez
Andújar i Xavier Theros

LLIBRERIA CASA USHER
Santaló, 79

LLIBRERIA CALDERS
Ptge. de Pere Calders, 9

Dimarts 16 de maig, 19 h
Amb Manuel Rivas

Dijous 6 de juny, 19 h
En nom propi: Enrique
Vila-Matas i A.G. Porta

BIBLIOTECA POBLENOU MANUEL ARRANZ
Joncar, 35

Dimarts 21 de maig, 19 h
Xavier Albertí en nom
de Thomas Bernhard
BIBLIOTECA VILA DE GRÀCIA
Torrent de l’Olla, 104

Dijous 23 de maig, 19 h
En nom propi: Javier Cercas
i Jordi Gracia
LLIBRERIA LA MEMÒRIA
Pl. de la Vila de Gràcia, 19

LLIBRERIA CASA USHER
Santaló, 79

Dimarts 11 de juny, 19 h
Josep Pedrals en nom
de Guillem de Berguedà
BIBLIOTECA VILA DE GRÀCIA
Torrent de l’Olla, 104

Dijous 13 de juny, 19 h
En nom propi: Rafel Nadal
i Sílvia Soler
LLIBRERIA LA MEMÒRIA
Pl. de la Vila de Gràcia, 19

Dimarts 28 de maig, 19 h
Cristina Morales en nom
d’Andrés Caicedo
BIBLIOTECA SANT GERVASI JOAN MARAGALL
Sant Gervasi de Cassoles, 85

#EnNomPropi
#EnNomDe

