
DIMECRES 12 
DIJOUS 13 

NOVEMBRE 2014 

DE 19 H A 21 H 
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Presentació 
 
L’obra guanyadora del 7è Premi Literari Delta  
ha estat Maldita sea, de Sonia Martín Albà; per 
primer cop, novel·la negra. Els darrers vint anys la 
narrativa criminal ha viscut un veritable esclat 
amb un protagonisme molt important de les 
autores, des de les pioneres, com Alicia Giménez 
Bartlett o Maria Antònia Oliver, fins a les més 
recents: Rosa Ribas, Teresa Solana o Carolina 
Solé, entre d’altres. Aquestes escriptores han 
capgirat estereotips de gènere, han creat noves 
figures de poder, han construït de manera 
diferent les dones com a víctimes i ens ha deixat 
un ventall variat de «dolentes».  

En aquest context Rosa Ribas ocupa un lloc 
destacat com a creadora de dos mons ben 
diferents units pel fet que en són protagonistes 
dues dones investigadores: Cornelia Weber-
Tejedor, comissària a Frankfurt, i Ana Martín, 
periodista a la Barcelona dels anys 50.  
 
7è Premi Literari Delta  
de narrativa escrita per dones 

Organitzen Hi col·laboren 

@CDonaLiteratura 
www.ub.edu/cdona 
www.ub.edu/munce 

Biblioteca Antonio Martín   
Xarxa Dones del Prat  
@DonesdelPrat  
http://observatoridegenere.blogspot.com 
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Programa  
 
             A la Biblioteca Antonio Martín 
             Gratuït 

Dimecres 12 de novembre de 2014, de 19 a 21 h 
NARRATIVA CRIMINAL ESCRITA PER DONES 
Elena Losada, coordinadora del curs i 
investigadora del Centre Dona i Literatura, 
Universitat de Barcelona 
 
Dijous  13 de novembre de 2014, de 19 a 21 h 
MATAR AMB UN LLAPIS.  
CONVERSA AMB ROSA RIBAS 
Rosa Ribas, escriptora, i Elena Losada  
 
             A la cuina del CC Sant Jordi Ribera Baixa  
             Preu: 4 euros 

Divendres  14 de novembre de 2014, de 19 a 21 h 
NOVEL·LA NEGRA I GASTRONOMIA AMB ROSA 
RIBAS  
 
Es lliurarà un certificat d’assistència a totes aquelles 
persones que el demanin: b.prat.am@diba.cat 
Ludoteca infantil per a infants a partir de 3 anys 
prèvia demanda al telèfon 93 370 51 52 i a l’a/e: 
b.prat.am@diba.cat amb activitats per fomentar 
l’escriptura creativa. 
 


