
BERENARS
LITERARIS OCTUBRE

NOVEMBRE
DESEMBRE 

Una iniciativa 
de Bestiari Llibreria 

del Born
Trobades amb autors mentre gaudiu 
d’un berenar deliciós —dolç o salat— 

a El 300 del Born, a l’interior del  
Born Centre Cultural



NOVEMBRE 

Dimecres 11, 19 h
Abadesses i priores a la Catalunya medieval, 
de Maria Carme Roca. Editorial Base.
Traspassarem les portes acuradament 
guardades dels monestirs femenins medievals, 
les comunitats dels quals van formar un grup 
de poder molt potent i van gaudir d’una gran 
autoritat des dels seus cenobis. Per les pàgines 
del llibre desfilen les abadesses i priores més 
representatives i singulars de la Catalunya 
dels segles IX al XV, com ara Emma, filla de 
Guifré el Pilós; Maria, abadessa de Santa Maria 
de les Puelles de Girona; Ermetruit, l’heroïna 
segrestada; la rebel Constança de Peguera, o la 
refinada Elisenda de Montcada. Eren les senyores 
i mestresses del monestir, que era la seva zona 
d’influència i actuaven com autèntiques princeses 
o comtesses dels seus dominis.

Dimecres 18, 19 h
Els jueus catalans, 
de Manuel Forcano. Angle Editorial. 
Sabíeu que un jueu de Tortosa va escriure al 
segle X el primer diccionari de la llengua hebrea? 
Conversarem amb l’autor del llibre, poeta, 
hebraista i traductor, que repassa la importància 
i la vigència del llegat jueu a Catalunya al llarg 
de la història i fins a l’actualitat.

Dimecres 25, 19 h
Les set caixes,
de Dory Sontheimer. 
Angle Editorial (català) / Circe Editorial (castellà).
Un testimoni únic sobre l’exili, la deportació i 
l’holocaust. Després de morir la seva mare, Dory 
Sontheimer descobreix, en un armari de casa 
seva, set caixes amb fotografies i documents que 
li revelen la identitat jueva i la dramàtica història 
de la seva família, víctima de la persecució i la 
matança de jueus perpetrada pel règim nazi. Un 
relat que documenta la vida dels jueus refugiats 
a Espanya i aconsegueix que la seva família 
retrobi una identitat negada i que els diversos 
membres es descobreixin a si mateixos amb una 
emoció intensíssima que el lector comparteix 
fins a l’última paraula.

DESEMBRE

Dimecres 9, 19 h
Reparar els vius, 
de Maylis de Kerangal. 
Angle Editorial (català) / Editorial Circe (castellà)
Llibre guanyador del Premi Llibreter 2015. Una 
novel·la excepcional, multipremiada a França, 
commovedora, una increïble narració èpica 
sobre un trasplantament: la família, l’equip 
mèdic, la tecnologia... Un escenari on l’autèntic 
protagonista és el cor de Simon Limbres, un 
noi de 19 anys mort en un accident de trànsit. 
Conversarem amb Jordi Martín Lloret, traductor 
de l’obra, i Rosa Rey, l’editora.

Dimecres 16, 19 h
La Barcelona maçònica, 
de Xavi Casinos. Editorial Viena. 
Conversem amb l’autor del llibre i amb Josep Brunet, 
maçó i gerent de la biblioteca Arús. Descobriu 
la petjada de la maçoneria a la ciutat. Des de la 
construcció de la catedral pels mestres maçons 
fins a les lògies en funcionament a l’actualitat.

Dimecres 23, 19 h
Barcelona melòmana,
de Cesc Avilés Pàmies. Angle Editorial.
Amb l’arribada de l’arxiduc Carles d’Àustria 
a Barcelona l’any 1705, en plena guerra de 
Successió, va arribar també la música clàssica a 
la ciutat. Des d’aleshores Barcelona ha viscut una 
llarga història d’amor amb la música i sobretot 
amb els principals compositors: de Bach a 
Stravinsky, passant per Mozart, Beethoven, Verdi 
o, naturalment, Wagner. Les millors històries  
i curiositats sobre Barcelona, la música clàssica  
i els grans compositors universals.

Preu: 7 €
Reserva: 93 319 77 43 o born@bestiari.net

Parlem d’un 
bon llibre tot 
berenant!

Imagineu-vos-ho: esteu en 
bona companyia, parlant 
d’algun llibre que us ha 
agradat i compartint alguna 
cosa de menjar o de beure 
en un indret ple d’encant... 
Magnífic, oi? Es pot 
millorar? I tant: que també 
hi sigui l’autor del llibre!

Doncs això és el que 
us proposem amb els 
Berenars Literaris: gaudir 
d’un berenar deliciós, que 
pot ser dolç o salat, mentre 
conversem amb els autors, 
editors o traductors d’una 
d’un grapat de llibres 
hem seleccionat.

OCTUBRE 

Dimecres 21, 19 h
Compromeses,
d’Elisenda Albertí. Albertí Editor.
Biografia de vuit dones catalanes excepcionals 
que, malgrat la guerra, l’exili i la repressió, 
van lluitar pel reconeixement dels seus drets, 
pels ideals republicans i la justícia social, o 
que simplement van voler exercir oficis que 
la societat tradicional no veia amb bons ulls: 
Nativitat Yarza, María Luz Morales, Maria Dolors 
Bargalló, Mari Pepa Colomer, Enriqueta Gallinat, 
Margarida Xirgu, Irene Polo i Conxita Badia.

Dimecres 28, 19 h 
Les bruixes es pentinen. 
Mitologia i realitat de la bruixeria catalana,  
de Joan Soler i Amigó i Roser Pubill. Pòrtic Editorial.
Les relacions de la bruixeria amb la mitologia,  
la literatura, les creences i la religió. Coneixerem 
els ungüents i els beuratges de les bruixes, 
passejarem pels gorgs de la pinta, el mirall o 
l’escombra voladora. També descobrirem com 
eren les caceres de bruixes i els actes de fe 
que les enviaven a la forca o a la foguera, quins 
encanteris conjuraven per enamorar o per fer 
oblidar i, fins i tot, ens preguntarem per què hi 
havia moltes més bruixes que bruixots.

REPETIM!

REPETIM!
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El Born Centre Cultural
Plaça Comercial, 12
08003 Barcelona
T 93 256 68 51
elborncentrecultural.cat

www.barcelona.cat/elborncentrecultural
facebook.com/elborncentrecultural
twitter.com/elborncc
instagram.com/elborncc


