
vencions destinades a con er- guin^enllestides durant e12077. I ces a Aragó. En"el cas d'úna de Lleida". Carme Romia, entre d'altres.

TLETRES ACTIVITATS

reivindicació del paper de
les dones en la literatura
Primera edició del Dia de les Escriptores

Lleida s'afegeix a la

I LLEIDAI{J¡¿ quinzena d'autores
van participar ahir a la Biblio-
teca Pública de Lleida en la ce-
lebració del primer Dia de les
Escriptores, una commemoració
amb caràcter anual per recupe-
rar el llegat de les dones escrip-
tores, fer visible el seu treball
en la literatura i combatre la
discriminació que han patit al
llarg de la història.

Es tracta d'una iniciativa sor-
gida des de la Biblioteca Na-
cional d'Espanya, I'associació
Clàssiques i Modernes per a la
igualtat de gènere en la cultu-
ra i la Federació Espanyola de
Dones Directives, a la qual a
Catalunya s'han afegit l'Asso-
ciació d'Escriptors en Llengua
Catalana, la Institució de les

Lletres Catalanes i I'Observa-
tori Cultural de Gènere. Per a
la celebració del Dia de les Es-
criptores es va triar el dilluns se-
güent al 1-5 d'octubre, data de la
mort de I'escriptora Santa Tere-
sa de Jesús. D'aquesta manera,
la Biblioteca Pública de Lleida
es va sumar a aquesta efemèri-
de amb una lectura de textos
literaris escrits per dones queja
han desaparegut. La periodista

LECTURA DETEXTOS

Una quinzena d'autores van

llegir a la Biblioteca Pública

textos dbbres d'escriptores
ja desaparegudes

Mònica Mombiela va conduir un
acte en el qual van ser convoca-
des Montserrat Torres, Montse
Sanjuan, Teresa lbars, Rosario
Curiel, M. Alba Revés, Maria
Pons, Rosa Mesalles, Rosa Sau-
reu, Dolors Sistac, Dolors Coll,
Gloria Martín, Rosa Fabregat,

Núria Perpinyà, Marta Alòs i
Núria Casado, entre d'altres. El
públic va poder escoltar. de les
seues veus fragments de textos
d9 Sol-litud, de Caterina Al-
bert; Viøtge al poble de aidre,
de Mercè Rodoreda; La filla
del Gudari, de Teresa Pàmies;

El p ar aí s o inh øb it a do, d'Ana
María Matut e; U amant del o ol-
cà, d,e Susan Sontag; L'agullø
dauradø, de Montserrat Roig;
el poema Diaisa, de Sal Ober
tø, d.eMaria-Mercè Marçal; o
Memòriø de Leticia Valle, de
Rosa Chacel, entre d'altres.

La Biblioteca Pública de Lleida va acollir la celebració de la primera edició del Dia de les Escriptores.


