LETRAZAURITUAK. ARGITARATZEAREN PANORAMA INARROSTEN DUTEN EMAKUMEAK. I TOPAKETAK

KATRAKRAK LIBURUDENDA URRIAK 14-19
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ZERGATIK LETRAZAURITUA?

Letrazauritua hitza katalanismo bat da (lletraferit/lletraferida hitzetik dator eta Jaime Gil de Biedma poetak gaztelaniara itzuli zuen XX.
mendearen erdialdean) eta batez ere inguru literarioetan erabiltzen
da, letrekin eta literaturarekin liluraturik dauden pertsonak adierazteko. Hitz honen indarrak eta edertasunak bultzatzen gaituzte Topaketa
hauei honela izena ematera. Halaber, emakumeen ahotsei eman nahi
diegun garrantzia adjektibatzeko. Ahots akotarikoak baina era berean
gaietan eta estiloetan ezaugarri komunak dituztenak.

URRIAK 14, ASTELEHENA
19:30 Katakrak

URRIAK 15, ASTEARTEA
19:30 Katakrak

Marta Sanzen, Clara Serraren eta
Itziar Zigaren arteko topaketa. Haien

Luna Miguelen eta Eva Baltasarren
arteko topaketa, El funeral de Lolita eta
Permafrost haien obrak hartuta, honako
gaiei buruz mintzatuko dira: lengoaia
poetikoa, ni narratzailearen dimentsioa,
intimitatearen erakustea, bestearen gaineko begiradak.
Debatea Teresa López Yoldik moderatuko du.

obrak, Monstruas y centauras eta Manual Ultravioleta eta Zigaren liburuak
hizpide izanik, honako gaiei buruz mintzatuko dira: errealitatearen gaineko
generoaren begirada, pentsamendu kritiko eta diskurtsiboa sortzeko literaturak
duen gaitasuna.

URRIAK 16, ASTEAZKENA
19:30 Katakrak

María Bastarosen eta Isabel Gonzalezen arteko topaketa. Haien obrak,

Historia de España contada a las niñas
eta Mil mamíferos ciegos, bide emanen
digute honako gaiei buruz mintzatzeko: narratibaren experimentazioaren
formak, literaturaren bidezko kritika
soziala, literatura generoak eta haren
ugaritasunak, estetikaren eta egituraren
bidez diskurtsoen indarra.
Debatea Rocío Wittibek moderatuko
du

LETRAHERIDAS.COM

URRIAK 17, OSTEGUNA
19:30 Katakrak

URRIAK 18, OSTIRALA
19:30 Katakrak

Sabina Urracaren eta Rosario Villajosen arteko topaketa. Haien obrak

Cristina Fallarasen eta Florencia del Camporen arteko topaketa.

Las niñas prodigio eta Ramona hizpide
hartuz, honako gaiei buruz mintzatuko
dira: opera primak, argitaratze mundurako sarbidea, ahots berriak planteamendu berriekin.
Debatea Leire Escaladak moderatuko du.

Haien obrak Honrarás a tu padre y a
tu madre eta Madre mía bide emanen
digute honako gaiei buruz mintzatzeko: norbanakoaren eta kolektiboaren
memoria, oroitzapenaren elaborazioa,
autofikzioa, familia loturak eta haien
enbor-adarrak.
Debatea Garazi Albizuak moderatuko du.

URRIAK 19, LARUNBATA
10:00etatik 14:00era Hiriartea,
Sala de Armas
Sabina Urracak literatura sormen tailerra emanen du El camino animal
izenburupean. Edonolakoa bada ere,
idatzi nahi den liburuaren inguru-minguruka arituko gara Zakurrak eseri baino lehen egiten duen bezala, usnaka,
tailerraren partaideen inguruan biraka,
instintoak eraginda. Abiapuntu hau hartuz, eleberriaren izenburua idatziko da,
eleberriaren lehenengo esaldia, eleberriaren azkeneko esaldia, kapituluak
izendatuko dira eta balizko literatura
kritiko batek eginen lukeen erreseina
eginen da. Zozketa bidezko izena ematea urriaren 10a arte (plaza kopurua mugatua dago). Bidali posta elektronikoa:
a.santesteban@pamplona.es

URRIAK 19, LARUNBATA
21:00etatik - 04:00ak arte
Txintxarri Taberna
AMAIERAKO FESTA
FLY MAILO!
rebe (rebequitalabonita)

(‘Recuerdos de cuando me aplastó una
roca y me morí’ discaren auzkezpena)

NANA Y DJ ANIANA
SARRERA 8€

