En el marc del cicle “Escriptores amb cambra pròpia”, la Fundació Mallorca Literària proposa
una activitat didàctica adreçada a presentar al públic infantil un bon nombre de referents
femenins en la creació literària. La proposta didàctica parteix de la idea de l’escriptura com a
via d’aproximació al món i de relació amb ell que ha estat assumida i exercida per part de
dones al llarg de la historia de manera molt diferent. L’objectiu de la proposta és facilitar un
primer contacte dels infants amb aquestes creadores i trencar amb el prejudici que existeix
una “literatura de dones”, atesa la gran diversitat de creacions femenines.
El taller LES CONTADORES compta amb dramatúrgia i interpretació a càrrec de l’actriu
FRANCESCA VADELL. La proposta se centra en un ventall de 12 dones creadores, que engloba
autores en diverses llengües, diferents indrets i èpoques de la història.
Set d’aquestes dones són autores internacionals, essencials en la història de la literatura
universal. Són escriptores recollides en llibres il·lustrats de promoció infantil recents (la
col·lecció “Petita i Gran” i “Contes de bona nit per a nenes rebels” – volums 1 i 2).
L’activitat utilitza les il·lustracions d’aquest material ja editat.
> Jane Austen – il·lustrada per Katie Wilson
> Agatha Christie – il·lustrada per Elisa Munsó
> Virginia Woolf – il·lustrada per Ana Juan
> Gloria Fuertes – il·lustrada per Cinta Arribas
> Astrid Lingren – il·lustrada per Justine Lecouffe
> Safo – il·lustrada per Eleni Kalorkoti
> Joanne K. Rowling – il·lustrada per Paola Rollo

La selecció es completa amb altres 5 dones més vinculades al nostre territori, bé perquè hi
nasqueren/visqueren o perquè són referents de la literatura en llengua catalana. En aquest cas
s’han creat expressament sengles retrats il·lustrats de les escriptores seleccionades.
> Maria Antònia Salvà – il·lustrada per Toni Galmés
> Mercè Rodoreda – il·lustrada per Mar Oliver
> George Sand / Aurore Amandine Dupin – il·lustrada per Mar Oliver
> Maria Aurèlia Capmany – il·lustrada per Flavia Gargiulo
> Carme Riera – il·lustrada per Toni Galmés
El taller consisteix en una sessió de contacontes, amb dramatúrgia i interpretació a càrrec de
l’actiu Francesca Vadell. Està plantejada com un viatge arreu del món, a la descoberta
d’aquestes dones i de la seva obra literària. El contacontes inclou diverses dinàmiques
pensades per a la identificació i reconeixement d’aquestes creadores, la incitació a la lectura i
el foment de la imaginació i creativitat literària dels propis infants.
EL TALLER S’OFERIRÀ en diverses sessions publiques, obertes a públic familiar. Així mateix,
l’activitat s’ofereix també als centres escolars de Mallorca per poder realitzar com a activitat
educativa a l’aula, prèvia concertació a través del servei educatiu de la Fundació Mallorca
Literària. Les properes actuacions públiques ja previstes són:
24 DE MARÇ, 11H
LLIBRERIA RATACORNER , Palma
21 D’ABRIL, 11H
LLIBRERIA DRAC MÀGIC, Palma
19 DE MAIG, 11.30H
JARDÍ DE LA CASA LLORENÇ VILLALONGA, Binissalem

COM CONCERTAR L’ACTIVITAT:
L’activitat “Les contadores” està disponible com a activitat educativa a realitzar l’aula.
L’enfocament de l’activitat la fa idònia PER A ALUMNES D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA.
Característiques de l’activitat i condicions de contractació:
-

Durada de l’activitat: 45 minuts / 1 hora
Preu de l’activitat: gratuïta
Públic assistent: entre 30 i 60 alumnes
Nombre de sessions: cada centre pot sol·licitar un màxim de 5 sessions
Disponibilitat de l’activitat: del 19 de març al 30 d’abril

PER A MÉS INFORMACIÓ I RESERVES: info@mallorcaliteraria.cat

