M.ª Ángeles Cabré presenta el seu llibre "Llegir i escriure en femení"
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There are no translations available.

Es tracta de la primera obra de la col·lecció que sobre dones realitza l'Editorial Aresta.
Serà el proper 18 de febrer, a les 19.00, a la Casa del Llibre de Rambla Catalunya, 37.

Amb el seu nou llibre, l'escriptora, traductora i crítica literària, M.ª Ángeles Cabré ens convida
a "un amè passeig pels camins que van portar a la literatura escrita 'en femení", on fa
referència a les vicissituds que al llarg de la història les dones han hagut de passar per tenir
accés a la literatura.

"Resulta innegable que en el passat a les dones se'ls va intentar sostreure al festí del gaudi
lector i, en conseqüència, també a l'escriptura. Sempre amb vent advers, sempre a
contracorrent, a cops de colze van haver d'obrir-se pas cap als plaers del intel·lecte com si d'un
preuat grial es tractés", assenyala la sinopsi de “Leer y escribir en femenino”.

En la presentació d'aquesta nova obra, que forma part de la col·lecció anomenada Aresta
Dones, a més de l'autora intervindran l'escriptora Carme Riera, la sociòloga Marina Subirats i
la directora de l'Editorial Aresta,
María Ángeles Viladot
.
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M.ª Ángeles Cabré va néixer a Barcelona, és llicenciada en Filologia Hispànica per la
Universitat de Barcelona i màster en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra, a més de
tenir estudis a la Universitat de Florència. És autora de la novel·la El silencio i dels llibres de
poemes
Gran
Amor
i Si
se calla el cantor
, a més ha publicat biografies, traduït i editat diverses obres. Sempre ha tingut especial interès
en la literatura escrita per dones.
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