Sopar literari amb

Simona Škrabec
Divendres, 14 de juny de 2019

Simona Škrabec és una assagista, crítica literària i traductora nascuda a
Ljubljana (Eslovènia) el 1968, que des de la dècada dels 90 resideix a
Barcelona. Llicenciada en filologia alemanya i en literatura comparada per la
Universitat de Ljubljana, es va doctorar en literatura comparada per la UAB el
2002 amb la tesi Els marcs identitaris en el cas de Centreeuropa. És autora de
L’estirp de la solitud (2002), L’atzar de la lluita (2005) i Una pàtria prestada
(2017). Ha traduït més de trenta llibres -domina el català, el castellà,
l’alemany, l’anglès, el francès i el serbocroat- i ha publicat estudis literaris a
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revistes especialitzades tant de Catalunya com d’Eslovènia. Exerceix la crítica
literària a diversos mitjans, i de forma destacada a L’Avenç.
Acaba de publicar, en català, Torno del bosc amb les mans tenyides (2019). Una delícia!

Cinc motius per venir
1.- Perquè és un llibre singular, molt especial. “Es publiquen moltíssims llibres, ja ho sé,

però pocs de tan intensos i subtils -tan de literatura d’alt voltatge- com aquest. Amb una
coberta bellíssima a partir d’una fotografia que va fer ella mateixa” (Gustau Muñoz a eldiario.es)
2.- Perquè aquest llibre és una obra de creació particular, diferent, molt bella. “D’algú que

procura bastir relacions, les quals ajuden al coneixement i al respecte” (Maria Barbal a Núvol)
3.- Perquè parlarem de literatura i de rebel·lió, sobre “un llibre que s’ha d’assaborir.

Recomano llegir-lo amb temps i amb calma” (Anna Guitart a Tot el temps del món)
4.- També parlarem de viatges, de ‘certs viatges’. “Viatjo perquè confio que la fricció amb el

desconegut i el conflicte provocat pels punts de vista incompatibles em canviïn. La identitat
és sempre una negociació. Som el que volem ser. Som fins on ens atrevim a ser”. (@SŠkrabec)
5.- Perquè ens encantarà (encanteri literari) la seva història i les ‘històries’ del llibre.

Reserves a espaidebat@gmail.com o trucant: 93 338 89 25
El sopar serà al Casino del Centre
(Av. Prat de la Riba cantonada Rambla Marina)

Organitza:

Divendres, 14 de juny de 2019, a les 20:30h.
Preu del sopar 22 € (Socis 3/4 x 5/4, 20 €)
Col·labora:

Amb el suport de:

