
JORNADA INICIAL
Dies 5 i 6 de novembre
A la Casa Llorenç Villalonga, 
Binissalem

Divendres, 5 de novembre, a les 19 h
Col·loqui inaugural:
«Escriure el món que ve. Una lectura de la generació 
dels setanta, cinquanta anys després»
Sebastià Portell i Catalina Borràs en diàleg amb 
narradors dels setanta

Dissabte, 6 de novembre, de 10 a 13 h: 
Jornada acadèmica

10 h. Conferència inaugural. Àlex Broch: 
«Retrat, estètiques i propostes d’una generació»

10.45 h. Carles Cabrera: 
«La narrativa com a mirall dels canvis socials»

11.30 h. Descans

11.45 h. Pilar Arnau: 
«I elles també hi eren: les primeres narradores 
mallorquines als anys setanta»

12.30 h. Taula rodona: 
«Mirades sobre els narradors mallorquins de la 
generació de 1970»
Amb Rosa Planas, Miquel Àngel Vidal i Sebastià 
Alzamora. Moderadora: Pilar Arnau.

MONOGRÀFIC #01: GUILLEM FRONTERA
Dies 12 i 13 de novembre
A l’edifici Sa Riera, UIB, Palma

Divendres, 12 de novembre
18 h. Conferència inaugural sobre Guillem Frontera
A càrrec de Maria Bohigas

19 h. Vicent Simbor: 
«Guillem Frontera, el realisme compromès i les paradoxes 
villalonguianes»

19.45 h. Taula rodona: «Les Mallorques de Guillem Frontera»
Amb Josep M. Llauradó, Climent Picornell, Nanda Ramon  
i Cristina Ros.

Dissabte, 13 de novembre
10 h. Jordi Coca:
«Sobre Els carnissers»

10.45 h. Xavier Pla:
«L’impacte de la censura sobre l’obra narrativa de Guillem Frontera»

11.30 h. Sebastià Bennàssar:
«Una novel·la marsupial per inaugurar el noir illenc:  
La ruta dels cangurs»
A càrrec de Sebastià Bennàssar

12 h. Descans

12.15 h. Llorenç Soldevila
«Tyrannosaurus i Sicília sense morts»

13 h. Taula rodona:  «Guillem Frontera llegit per  
la quinta del 2000»
Amb Tomeu Canyelles, Guillem Colom, Melcior Comes, 
Pere Antoni Pons i Antoni Trobat

17 h. Ruta guiada
Conduïda per Sebastià Bennàssar pels escenaris palmesans  
de Guillem Frontera
Punt de trobada: Jardins del CC La Misericòrdia

Una iniciativa de la Fundació Mallorca 
Literària, del Servei d’Activitats Culturals (SAC) 
de la UIB i de l’Institut d’Estudis Catalans / IEC 
Palma.

Amb el suport del Departament de Filologia 
Catalana i Lingüística General i del Grup de 
Recerca «Literatura Contemporània: Estudis 
Teòrics i Comparatius» (LICETC) de la UIB.

La dècada dels setanta constitueix un 
període històric de transformació social 
i cultural a Mallorca, que es tradueix en 
l’àmbit literari en la irrupció d’una important 
fornada d’escriptors. Són els narradors i les 
narradores de l’anomenada promoció dels 
70, protagonistes d’un autèntic gir de guió 
en la literatura a l’illa. Mig segle després, 
aprofitam l’avinentesa per guaitar en aquest 
període de la nostra literatura, amb el privilegi 
de poder-ho fer en companyia de molts dels 
autors implicats. Amb ells volem recuperar i 
reivindicar novel·les que han bastit la sòlida 
tradició narrativa a Mallorca des d’aleshores, 
propiciant-ne la relectura i debatent el 
concepte de generació, que habitualment 
refusen.

Sota el títol de La Narrativa dels 70, iniciam 
un cicle que en anys successius revisarà 
aquest període de manera genèrica i 
també específica, a través de jornades 
monogràfiques dedicades als autors més 
destacats d’aquella renovació narrativa.

Totes les activitats són gratuïtes. Cal inscripció. Inscripcions i informació a <info@mallorcaliteraria.cat>

Novembre de 2021 
Binissalem - Palma

La Narrativa 
dels 70
Gir de guió en 
la literatura a Mallorca

Amb el suport de


