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Llibràlegs IV

“ Un experiment

teatral per a gaudir
de les paraules des
de la proximitat i la
intimitat”.

MeriYanes Produccions
#Llibràlegs IV
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Llibràlegs IV

Fitxa artística
Autores: Marta Buchaca, Clàudia Cedó, Daniela Feixas i Carla Torres
Directora: Leo Castro
Ajudant de direcció: Mercè Pons
Intèrprets: Mercè Pons i Meritxell Yanes
Producció: MeriYanes Produccions i Temporada Alta

Durada: 50 minuts

Activitat complementària
Col·loqui post-funció després de cada representació

D ades de contacte:
MeriYanes Produccions
tel. 679 485 841 (Meritxell)
produccio@meritxellyanes.com
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Llibràlegs IV

Llibràlegs

Tornen els Llibràlegs, en una nova edició,
que ja serà la quarta. Es manté l’esperit
del projecte inicial, proposta de teatre
íntim, en format alternatiu on s’enllacen
quatre històries breus entre dos actrius
que interpretenen vuit personatges diferents. La trobada és en una biblioteca
on el poder dels llibres i les emocions
vinculades a la paraula són els principals protagonistes. Aquesta nova edició
és essencialment femenina, amb quatre
autores imprescindibles del panorama
català: Marta Buchaca, Clàudia Cedó,
Daniela Feixas i Carla Torres. Que han
escrit els textos: De desgràcies alienes,
La pastanaga, Conjunció Mart-Saturn i
Buscant a Hypatia.
Sota la direcció de l’artista pluridisciplinar Leo Castro.
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Llibràlegs IV

Sobre l’espectacle
El projecte Llibràlegs va néixer en el marc del festival Temporada Alta
2014, de la mà del dramaturg i director Jordi Prat, i gràcies a la bona
acollida va tenir una segona edició l’any 2015.
En l’edició 2016 la companyia Mentidera Teatre va agafar el relleu de la
proposta i va nèixer Llibràlegs III, que es va repetir en l’edició del Festival
2017.
Els dramaturgs de les passades edicions de Llibràlegs han estat: Jordi

Prat, Josep Mª Miró, Pau Miró, Marc Artigau, Victòria Szpunberg, Al- bert
Arribas, Marc Rosich, Llàtzer Garcia, Cristina Clemente, Pere Riera,
Marilia Samper i Joan Yago.
Els textos de les dues primeres edicions estan publicats a Arola Editors.
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Llibràlegs IV

La crítica ha dit…
“El Festival Temporada Alta transporta el teatre a una dimensió tant
quotidiana com màgica: la biblioteca. Al llarg del mes de novembre
s’estan portant a terme les diferents sessions de la tercera edició del
Llibràlegs, repartides entre els diferents centres bibliotecaris de Girona. Enguany, les actrius Meritxell Yanes i Cristina Cervià efectuaran un
conjunt d’escenes hilarants, profundes i amb fragàncies existencialistes.
L’espectacle repeteix per tercer any consecutiu una proposta de teatre
íntim, presentat en un format alternatiu i summament original. “
Agus Izquierdo
El Núvol
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Llibràlegs IV

D IRECTORA

Leo Castro

Actriu, ballarina i vídeo realitzadora,
Leo Castro és una creadora i intèrpret
llicenciada en Filosofia. Va iniciar la seva
formació com actriu el 1992 a l ́Estudi
Nancy Tuñón (Stanivslaski/Strasberg)
i en dansa el 1996, entrant en contacte
amb diverses tècniques contemporànies
i creadors: Benoit Lachambre, Ruth
Zaporah, Mark Tompkins, Lisa Nelson,
María Muñoz, Andrés Corchero, DD
Dovilier, Julyen Hamilton, Moreno Bernardi, entre d’altres. Funda el Col·lectiu
SIAMB al 1999 dedicat a la Improvisació
i el Contact Improvisació. Treballa com a
actriu per a TVE/TV3/TVC, per al Teatre
Nacional de Catalunya (amb George
Lavaudant/ Thèatre de l ́ Ó deon i amb
Magda Puyo), amb la Cia Senza Tempo,
amb la Cia Sol Picó i amb Konic Thtr i de
manera intermitent amb la Cia. LaViuda.

Ha realitzat tasques de direcció de
posada en escena en col.laboració
amb Hemann Bonnin per al Teatro
Español-Madrid, per al Teatre Nacional
de Catalunya i per a la La Seca/ Espai
Brossa. Treballa habitualment com a ajudant de direcció amb la Cia Loscorderos.
Des del 2004 col·labora amb la cia. Mal
Pelo, on desenvolupa treballs com a
intèrpret i ajudant de direcció, a més de
col·laborar activament en el projecte del
Centre de Creació L’animal a l’esquena.
Des de 2013, col.labora com a realitzadora i muntadora audiovisual amb Fromzro.
Al 2015, inicia el seu treball com a docent en Tècnica d’interpretació en dansa
al Postgrau en Arts Escèniques (ERAM)
a la Universitat de Girona.
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Llibràlegs IV

AUTORA

Marta Buchaca

És llicenciada en Humanitats per la Universitat Autònoma de Barcelona i s’ha format com a dramaturga al Centre d’Études
Théâtrales de Louvain la- Neuve a Bèlgica
i a l’Obrador de la Sala Beckett.
És autora de L’olor sota la pell (Sala
Beckett, 2005), Emergència (2006), En
conserva (IT, 2007), Plastilina (Sala Beckett, 2009), Les nenes no haurien de jugar
a futbol (Festival Grec i Versus teatre,
2009, Teatros del Canal, 2014), A mi no em
diguis amor (TNC, 2010, Projecte t6), L’any
que ve serà millor (Teatre Villarroel, Teatro
Bellas Artes de Madrid, 2012), escrita juntament amb Mercè Sarrias, Carol Lopez
i Victòria Spunzberg, Litus (Sala Flyhard,
Teatre Lliure, 2012), Losers (Sala Villarroel,
2014, Teatro Bellas Artes, 2015), El cim,
forma part del projecte ADA (Power-Potere-Poder), amb Neil Labute i Marco Calvani (Sala Beckett, 2016, La Mama theatre de Nova York, Gener 2017), Kramig
(Semifinalista del torneo de dramatúrgia
de Madrid al Teatro Español), Una familia

normal, Playoff (Teatre Conde Duque de
Madrid, 2018), Només una vegada (Festival Grec, 2018).
En teatre familiar, és autora de l’adaptació
d’ Alícia al país de les meravelles (Teatre
Romea, 2016 i 2017) i de la cantània de
l’Auditori La nit dels malsons (Auditori de
Barcelona, 2017).
Les seves obres han obtingut diversos
premis, entre els que destaquen: Premi
Joaquim Bartina 2015 per l’Olor sota la
pell, finalista del III Premi Fundació Romea de textos teatrals, per Emergència,
el XXXV Premi de teatre Ciutat d’Alcoi i
l’accèssit del Premio Marqués de Bradomín 2007, per Plastilina, el Premi Max
a millor autor teatral en català per L’any
que ve serà millor, Litus va ser nominada
als premis Butaca com a millor espectacle de petit format i Losers fou finalista
al Torneig de dramatúrgia de Temporada Alta. Per Una familia normal rep el XI
Premi de teatre Palanca i Roca. Com a
guionista guanya el premi a millor guió
al Festival Zoom 2014, per l’adaptació a
tvmovie de Les nenes no haurien de jugar
a futbol.
Les seves obres s’han vist a Croàcia,
Guatemala, Venezuela, El Salvador,
Grecia, República Checa, Xipre, EEUU i
Canadà.
En aquesta edició del Festival també hi
presenta Només una vegada.
Per a Llibràlegs IV ha escrit De desgràcies
alienes.
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Llibràlegs IV

AUTORA

Clàudia Cedó
veu,una coproducció de Temporada Alta,
Històries de Boscos i Sala FlyHard, que
és nominada al Premi Butaca al Millor Text. Clàudia Cedó ha estat autora
resident de la Sala Beckett la temporada
2017-18. D’aquesta residència neix Una
gossa en un descampat, el seu últim text,
estrenat a la Sala Beckett dins el Festival Grec de Barcelona amb direcció de
Sergi Belbel.
Per a Llibràlegs IV ha escrit:
La Pastanaga.

Psicòloga, directora d’escena i dramaturga. Llicenciada en Psicologia per la
Universitat Autònoma de Barcelona el
2005, graduada en Art Dramàtic i formada en teatre de l’oprimit. Va treballar
com a psicòloga en centres penitenciaris durant tres anys i el 2006 va crear Escenaris Especials, projecte teatral amb
persones en risc d’exclusió social.
El 2015 estrena Tortugues: La desacceleració de les partícules a la Sala FlyHard,
amb què guanya el Premi Butaca al Millor Text i és nominada al Premi Butaca
al Millor Espectacle de Petit Format i a
Dramatúrgia i a Revelació dels Premis
de La Crítica 2015. El mateix any, Clàudia
Cedó guanya el V Torneig de Dramatúrgia Catalana amb l’obra D.N.I. i estrena
Et Planto.
El 2016 escriu i dirigeix L’home sense

9

M E R I YA N E S P R O D U C C I O N S - L E O C A S T R O

Llibràlegs IV

AUTORA

Daniela Feixas
Escèniques de Lleida 2006), Només Sexe
(Premi Octubre 2004)
Com actriu de teatre les seves darreres
interpretacions han estat:
Les noies de Mossbank Dir. Sílvia Munt,
Simone Dir. Ramon Simó. Festival Temporada Alta / Sala Muntaner, El curiós incident del gos a mitjanit Dir. Julio Manrique,
El president Dir. Carme Portaceli, Temporada Alta 2014 i TNC (2014)
També ha treballat de guionista i d’ajudant
de direcció.
Per a Llibràlegs IV ha escrit Conjunció
Mart-Saturn.
És licenciada en Art Dramàtic a l’Institut
del Teatre de Barcelona. S’ha format com
a dramaturga en diversos seminaris amb
José Sanchis Sinistierra, Sergi Belbel,
Bigas Luna i Xavier Albertí.
Amb el text Amanita Phaloides ha estat
Finalista del IV Torneig de dramatúrgia 2014
del Festival de Temporada Alta Girona i
finalista del Torneig de dramatúrgia 2015
Festival Temporada Alta a Timbre 4, a
Buenos Aires.
També ha escrit els textos: Simone, Ausencias, La tortuga de Califòrnia (Finalista
Premi Quim Masó 2014), Space oddity
(Finalista Premi Quim Masó 2013), El bosc
(Premi 50è Aniversari Crèdit Andorrà
2010), La Dolça Sally (Premi Quim Masó i
Finalista Premi Born 2008), Un lloc conegut (Projecte finalista VII Premi de les Arts
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Llibràlegs IV

AUTORA

Carla Torres
Gran Escapada (Torneig de dramatúrgia
contemporània 2017, Temporada Alta) i La
Claveguera, part 1 (primera part d’una trilogia que s’estrenarà a l’octubre del 2018 a
la sala Flyhard de Barcelona.)
És l’ajudant de direcció de Carles Mallol
a La gent Molesta ( TGB, 2014) i a Mata al
teu alumne (Sala Flyhard, 2015) i de Carol
López a Sunday Morning (Sala Flyhard,
2016.)

Actriu, autora i directora. Membre fundadora de la companyia La Peleona.
Com autora i directora destaquen Flors
(co-autora amb Alícia Gorina i Patrícia
Mendoza. Sala Beckett 2010), Gàbies
(Sala Atrium, 2012); L’Efecte Perfecte
(Volksbühne, Berlín 2014- Sala Beckett
2015- Àtic 22 desembre 2015); Sota zero
(Sala Atrium 2015); La Memòria Feliç
(co-autora amb Anna Llauradó 2013); I...
El musical (co-autora amb Anna Llauradó 2013); Els vuit últims minuts (2015) La
Podrida (Teatre Tantarantana Novembre-desembre 2015); Una paret blau cel
d’Eugènia Manzanares, a l’Àtic 22 (octubre
2015); Tomorrowland drives me crazy
(2016), Des de l’altra banda (2016), Planeta Pària ( Teatre Eòlia 2017-2018), Quan
l’invisible es fa possible (2017), Reivindicar(t) (2017), Fills de Wert (2017), La

Com a actriu ha participat en els espectacles: Saldría a pasear todas las noches
(Sala Muntaner, 1998); Mag Lari i Secundina (1998-2001); La voz humana, 2002;
Caballito del diablo, 2003; En conserva,
2007; The little Jesus (Teatre Lliure, 2009);
Puputtytö (Sala Beckett 2010); Flors (Sala
Beckett, 2010); Gàbies (Sala Atrium, 2012);
Títol per determinar- Pentateatre Atòmic
volum 3 (Teatre Aquitània 2013); El tiempo
inmóvil (Kubic Fabric, Madrid 2013- La
seca, Barcelona 2014.); Sota Zero (Sala
Atrium 2015); La Podrida (Teatre Tantarantana 2015) i Broken Heart Story (Sala
Atrium 2016- Sala Villarroel 2017). Al 2015
roda el film No quiero perderte nunca,
d’Alejo Levis.
Des de fa 10 anys compagina la seva vessant artística amb la de docent, feina que
realitza principalment a l’ESAD EÒLIA de
Barcelona. Està especialitzada en Entrenament Daulte i dramatúrgia actoral.
Per a Llibràlegs IV ha escrit Buscant a
Hypatia.
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Llibràlegs IV

ACTRIU

M ercè Pons

Es forma a l'Institut del Teatre de
B arcelona en el departam ent de veu i
com pleta la
seva form ació am b
diversos cursos. El 1989 va ser
prem iada com a A ctriu Revelació per
la C rítica de B arcelona, el 1992 rep
el Prem i de C inem atografia C iutat de
Barcelona, i el 1997 el Premi O jo
Crítico com a millor actriu.
La
sev a
carrera
s ’h a
d e se n v olu p a t p rinc ipalm e n t e n e l
teatre, la televisió i el cinema.

En teatre ha treballat regularment
am b directors com Josep M aria
Flotats, M ario Gas o Rosa Maria
Sardà, entre d’altres. H a participat en
diferents m untatges com ara: La Luna
por un bastardo dirigit per John
Strasberg (2012), Sagarra dit per
Rosa M aria Sardà dirigit per Carme
Cané (2011), Un marit ideal direcció
de Josep Mª M estres (2010), La
bona persona de sezuan (2019), El
Rei Lear dirigit per Oriol Broggi
(2009), La plaça del diamant dirigit
per Joan Ollé (2004), Wit dirigida per
Lluís Pasqual (2003), París 1940
dirigida per Josep Mª Flotats (1997), i
un llarg etcètera.
Dels seus treballs e n televisió
destaquen: Z o o sèrie T V 3 (2008)
Ventdelplà serie de TV3 (2007), Diario
de una abuela de verano amb direcció
de J. Oristrell i Y. García Serrano, TVE
(2005), Compañeros amb direcció de
Guillermo Fernández Manuel Valdivia
Antena 3 (1998-2000), entre d’altres.
I en cinema h a participat e n
nombroses pel·lícules: Amor idiota de
Ventura Pons (2004), Iris de Rosa
Vergés (2003), Valentín de Juan Luis
Iborra (2001), Morir (o no) de Ventura
Pons (1999), Km 0 de Yolanda García
Serrano i Juan Luis Iborra (1999),
Carícies de Ventura Pons (1997), entre
d'altres.
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Llibràlegs IV

ACTRIU

Meritxell Yanes
Lúcid direcció i dramatúrgia Rafael Spregelburd (2006-2008), Miniatures Viloentes direcció i dramatúrgia de Victòria
Spunzverg (2006-2007), La vetlla fúnebre, dirigit per Jordi Vilà (2005-2006),
La casa del darrere, dirigit per Cristina
Cervià (2005-2011), entre moltes d’altres.

Neix a Girona l’any 1976. Es diploma en
interpretació a l’Escola de Teatre el
Galliner, completant la seva formació en
diferents cursos a Barcelona, Reggio
Emilia, Buenos Aires, entre d’altres. Ha
participat com a actriu en diferents
espectacles teatrals: Dolors (2019),
Llibràlegs III (2016), Ventura (2015), El
carreró de les Bruixes direcció de Toni
Albà (2014-2015), El Balneari direcció
d’Albert Prat (2013), MGOGORO direcció
de Mentidera Teatre i dramatúrgia de
Jaume Policarpo, Caroll Lòpez, Rosa
Maria Sardà i Matias Feld- man (2012),
TOT direcció i dramatúrgia Rafael
Spregelburd (2010-2011), Novem- bres
(monòleg) de Dostoievski i direcció de
Pere Puig (2009-2010), La Festa text i
direcció de Jordi Prat (2009), Petó Públic
d’Àngel Burgas i direcció de RosaMaria
Sardà (2008- 2009), Bondat de Michael
Redhill. direcció Pere Puig (2007-2008),

Ha dirigit els espectacles: El bosc de la
música de la cia. Wonderfulkids-Eurekakids (2013), La Fàbrica de somnis de la
cia. País de Cotó (2012), Els colors de la
Gaia infantil de la cia. Gaia Contes Musicals (2011), Els orígens visites teatralitzades de Caldes de Malavella 2011), Nit
de Joan Maragall, 14ª nit de poesia de
Bescanó (2011), La Comèdia de l’Olla de
Plaute cia. Alba Nova (2011), La sireneta
lectura dramatitzada Cia. La Liquadora
(2011), Entreplats creació col·lectiva cia.
Alba Nova (2010), direcció artística cicle
A PAS DE POETES Centre Cultural de la
Mercè de Girona (2009-2010).
És membre fundadora de la Cia. Mentidera Teatre, de PocaCosa Teatre i de la
cia. VadeContes.
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El Punt Avui
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Núm. Lectores: 87000

De set en set
Imma Merino

‘Llibràlegs’

D

evia ser perquè FAQS va deixar pas a
la publicitat, però el cas és que,
canviant de cadena, vaig ensopegar al
Canal 33 amb l’emissió de Temporada Alta,
l’èxit de l’efímer, un documental de Mercè
Sibina i Samuel Colomer, i m’hi vaig quedar
enganxada. Entre les perso- nes
entrevistades, hi ha les actrius gironi- nes
Meritxell Yanes i Cristina Cervià, que hi han
participat amb una diversitat d’es- pectacles,
entre els quals, Llibràlegs: una proposta
que, a partir d’una idea del dra- maturg
Jordi Prat, convida uns autors (o, cada cop
més, autores) a escriure un text breu amb la
condició que tingui com a escenari una
biblioteca sense intervenció en l’espai i
artifici.
En la seva aportació al documental,
fent-hi potser l’única crítica al festival en
afirmar que l’únic aspecte elitista és el preu
de les entrades, Cervià comenta que els
artífexs de Temporada Alta esti- men allò
que proposen i que, a més, són sensibles a
formes que fugen de les con- vencions
teatrals. És així que han impul- sat
Llibràlegs, que ha arribat a la quarta edició,
construïda amb textos de Daniela Freixas,
Carla Torres, Marta Buchaca i Claudia
Cedó. Vaig assistir commoguda a una de
les seves representacions a la
biblioteca Ernest Lluch. No ho dic només
per la qualitat de les peces que, a través del
diàleg de dos personatges, aborden el valor
de la literatura, la creació com un acte de
vampirisme o, entre tantes altres coses,
aquell sentiment d’haver deixat passar
l’oportunitat de la felicitat. Amb la direcció
escènica de Leo Castro i la col- laboració
fonamental de Mercè Pons, aquest
espectacle íntim, d’una intensitat
difícil d’explicar, commou perquè existeix
pel desig de fer teatre com un arrela- ment
a la vida i per unes complicitats
que fan present la bellesa de l’amistat. Avui
hi ha l’última funció dins de Tempo- rada
Alta a la biblioteca Just Manuel Ca- sero.
Les entrades, que, per cert, només costen
tres euros, estan exhaurides. Que continuï
fent-se: s’hauria de representar cada dia en
una biblioteca.
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AgendaiCartellera
Mercats
Besalú, Caldes de Malavella,
Campdevànol, Castelló d'Empúries, Girona, Hostalric, Lloret de
Mar, Palamós, Pals i Verges.

C o n f e rè nc ie s
GIRONA
Filosofia catalana A!les 7 de
la tarda, a la Casa de Cultura, dins
del curs «Introducció a la fi- losofia
catalana», conferència «La Ben
Plantada. Eugeni d’Ors, Adolf
Llorenç Jordana i Maria Aurèlia
Capmany» a càrrec d’Al- ba Pedrós,
graduada en filosofia.
PLATJAD’ARO
Música !
A les 7 de la tarda, a la
biblioteca Mercè Rodoreda, dins del
cicle «Com sona la música», xerrada
«El Concert. Obertures i preludis:
diferències de concert» i «Del
barroc a l’actualitat: del Concerto
Grosso al concert per a solista», a
càrrec d’Esther Pardo.

Col·loqui
GIRONA
!les 7 de la tarda,
Constitució A
al centre cívic Barri Vell-Merca- dal,
col·loqui sobre els 40 anys de la
Constitució. Hi intervin- dran:
Sílvia Paneque, Francesc FranciscoBusquets, Albert Bra- món i Josep
Quintanas.

Lletres
GIRONA
!les 7 de la tarda
Presentació A
a la l’Espai 22, presentació del llibre
«Immediat. Memòries d’un Príncep
sense estirp» d’Oriol Tuca Vancells
amb textos de Car- les Morell. La
presentació anirà a càrrec de Pep
Camps i hi inter- vindran Edu Sívori
i els autors.

PALAFRUGELL
!partir de les
Art i literatura A
7 de la tarda, a la biblioteca de
Palafrugell, «Filosof-Art», activi- tat
de descoberta de l’art a tra- vés de
la filosofia a càrrec de Rita Valero,
artista creativa i professora de
filosofia.

Tallers
GIRONA
!

Música A les 7 de la tarda, a
l’Espai Marfà, taller de tècniques de
veu i cant amb Jordi Homs, cantant.

E x p o s i cions
BANYOLES
!

Pessebres
al MonesPessebresde Banyoles
54è Cconcurs
de
tir de Sant Esteve. Fins al pròxim 13 de gener. Horari: Dissabtes i Festius: d’11 a 14h i de 17 a
21h. Feiners fins el 4 de gener de
18 a 20h.
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
!

Medieval de Castelló d’Empúries
Exposició
El Museu d’Història
acull, fins el 31 de desembre,
l’exposició «Carles Fages de Climent. L’Arcàdia empordanesa».
L’exposició repassa la biografia del
poeta empordanès, alhora que
mostra el conjunt de l’obra literària
de Fages de Climent en diversos
apartats que palesen la diversitat i
la seva prolífica capa-

citat de creació literària: la poe- sia,
la prosa i el teatre, els gène- res que
conreà al llarg de tota la seva vida.
FIGUERES

AVUI DESTAQUEM

!

Exposició
nica
de l’Empordà,
El Museu
a Figueres,
de la Tècacull,
de forma permanent, una exposició
de peces que formen part del fons
del mateix museu, i és una de les
millors col.leccions dedicades a les
màquines que simbolitzen el temps
de la Revo- lució Industrial. Horari:
De dime- cres a dissabte de 10 h a 13
h i de
16 h a 19 h. Diumenges de 10.30 h a
13 h. Dimarts de 16 h a 19 h.

Exposició ! Al Cafè Llibreria
Context s’hi pot visitar, fins el
pròxim 9 de desembre, «Escatologia i somnis», una exposició de
collages de Marta Sureda.

!

de gener, el Museu
Joguet de
Exposició
Fins del
el pròxim
6
Catalunya acull l’exposició
«Dibuixar contes. Quinze grans
il·lustradors catalans». Aquesta
exposició recull una selecció de
llibres per a infants de quinze
d’il·lustradors catalans publicats
entre 1907 i 1937, que formen part
del Centre de Documentació i Arxiu
del Museu del Joguet de Catalunya.
Es mostren una tren- tena de llibres
il·lustrats per Lola Anglada, Feliu
Elies (Apa), Apel·les Mestres o
Ramon de Capmany entre altres.
GIRONA
!

La Mercè de Girona acull, fins el
19
de desembre,
«Jo
Exposició
El l’exposició
Centre Cultural
Milne. Maneres de fer mons».
L’exposició respon a la irresisti- ble
atracció de fer i fer veure, i proposa
noves interpretacions del món en
l’intent de fer visible o intuir allò
que no es veu, on l’artista no pretén
il·lustrar sinó respondre a paisatges
científics.

CASTELLÓ D’EMPÚRIES

Exposició «Carles Fages de
Climent. L’arcàdia empordanesa»
!El Museu d’Història Medieval acull, fins al 31 de desembre, l’ex- posició
«Carles Fages de Climent. L’Arcàdia empordanesa». L’exposi- ció repassa la
biografia del poeta empordanès, alhora que mostra el conjunt de l’obra
literària en diversos apartats que palesen la diver- sitat i la seva prolífica
capacitat de creació literària.

sembre es podrà visitar al Cen- tre
Cívic Ter l’exposició «Meita- tats»
Escultura
Fins el 20 de dede Judith Vizcarra.
!

Girona

Projecció del documental «Ara»,
per desestigmatitzar l’anorèxia
!Temporada Alta organitza avui la projecció del documental «Ara», de
Pere Solés, una ficció basada en fets reals que té com a objectiu
desestigmatitzar l’anorèxia. Es faran dues projeccions al Cinema Truffaut
de Girona: a les 20.30 h (que ja té les entrades exhaurides) i a les 18.30 h.
Potseriorment hi haurà un col·loqui amb l’equip artístic de la pel·lícula.

Rahola acull, fins
el pròxim Carles
13 de
Exposició
La Biblioteca
desembre, l’exposició «Rai- mon
Panikkar: viure l'aventura
intercultural». Panikkar va ser un
filòsof i teòleg català. Desenvolupà una filosofia interreligio- sa i
intercultural, amb una nova
obertura respectuosa al diàleg amb
les tradicions no occiden- tals.
!

del Museu d’Arqueologia de Catalunya explica, en la seva expoExposició
La seu de Girona
sició permanent, l’activitat humana des de l’aparició de l’home
fins a l’època tardoromana, a través
de materials arqueològics trobats a
les excavacions de jaci- ments de les
comarques gironi- nes. Per realitzar
la visita al Mu- seu de manera
cronològica, cal començar pel
sobreclaustre.
!

!

Museu d’Art acull l’exposició «De
París a Girona. Mela Muter i ar- tistes
polonesos a Catalunya». La pintora
Exposició
Fins el 23 d’abril el
Mela Muter (Varsòvia, 1876 - París,

!

Exposició
El Hall del
Bòlit_PouRodó acull fins el 14 de
gener l’exposició «Casape- llllum».
El neologisme format
per les paraules Casa, Pell i Llum
dona nom al projecte arquitectò- nic
que l'artista Laurent Pernel va
realitzar a la façana del nú- mero 42
de la rue Croix Verte a Albi: una
obra monumental re- alitzada en
alumini i inspirada per les façanes
de l'arquitecte gironí Rafael Masó.

!

!

màtiques de Catalunya (MMACA), amb seu a Cornellà de Llobregat, presenta l’exposició itiExposició
El Museu de Mate-

!

!

!

1967) va fer estada
a Girona, la primavera de 1914.
L'expectativa fou immensa; ve- nia
de París i arribava precedida de dos
èxits expositius a les ga- leries
Dalmau de Barcelona. Mela Muter
torna ara a la ciutat. L'exposició
permet endinsar-se en els paisatges
d'una dona viat- gera, en l'ànima
dels seus retrats, en la seva escriptura i en el
compromís social d'una artista que
no es cansà mai de reivindi- car les
llibertats perdudes i el
seu país.

Exposició ! El Museu del Cinema acull l’exposició «Cromos,
pel·lícules i estrelles». Aquesta
col·lecció, pertanyent a Albert
Rossich, mostra àlbums i cromos del
cinema de la primera meitat del
segle XX i és de gran qualitat i
singularitat, per què són els
més inèdits i desconeguts. Fins al
27 de gener.

acull, fins el pròxim
12 de Valvi
ge- ner,
Exposició
La Fundació
l’exposició «Entre el mirall i el
mur», de Jordi Amagat.

breria 22 de Girona acull, fins el
pròxim 13 de gener,
Exposició
L’Espail’exposició
22 de la Lli«Arquitectura Anatòmica (Collages», d’Enric Bardera.

de Girona acull, fins 10 de març,
l’exposició
Escuder,
totes les
Exposició «Damià
El Museu
d’Història
vides». Damià Escuder va ser un
home inquiet, creatiu i polifa- cètic
que va actuar en àmbits i disciplines
diversos però inter- connectats com
l'art, el pensa- ment, l'activisme
polític i social, l'ecologisme o la
pràctica religio- sa. Aquesta
exposició fa un reco- rregut per la
seva vida, la seva obra i les seves
accions, amb la voluntat que el
redescobriment de la seva
trajectòria personal ens ajudi també
a il·luminar as- pectes de la nostra
història cul- tural i política.

nerant «Experiències Matemàtiques», que es podrà visitar a la
Casa de Cultura de Girona fins el
29 de gener. Una mostra interactiva amb un material de caràcter manipulable i lúdic amb
diferents nivells de dificultat,
pensats per oferir ocasions de
col·laboració i discussió entre els
visitants. Es presenten petits reptes i
es mostren aspectes poc habituals i
sorprenents de la ma- temàtica que
no requereixen co- neixements
específics previs.

GIRONA

«Llibràlegs», una proposta íntima
a la biblioteca Just Casero
!Tornen els «Llibràlegs», una proposta de teatre íntim en format
alternatiu, on s’enllacen quatre històries breus entre dues actrius que
interpreten vuit personatges diferents. Amb textos de Marta Buchaca,
Clàudia Cedó, Daniela Feixas i Carla Torres. A la bibioteca Just Casero de
Girona. A les 20.30 h. Dins de Temporada Alta.

ner, el Museu d'Arqueologia de
Catalunya-Girona ofereix una exExposició
Fins el 13 de geposició dedicada al jocs a l'antiguitat. Produïda per Arqueoxar- xa i
concebuda pel Museu de Ba- dalona,
vol mostrar, sobretot per mitjà de
peces arqueològiques conservades
als museus de Cata- lunya, amb
l'ajut de la iconogra- fia trobada
arreu, alguns jocs
que s'han mantingut des de l'antiguitat -incloent-hi l'època medieval -, fins als nostres dies.
L’exposició compta amb 214 pe- ces
originals de museus d'arreu de
Catalunya i 40 rèpliques, que
il·lustren 9 àmbits

Exposició ! El Museu de l’Anxova i de la Sal de l’Escala acull de
forma permanent una exposi- ció
que mostra un recorregut te- màtic
sobre la història de la pes- ca i la
salaó al municipi de l'Es- cala, des
dels seus inicis, així com la
procedència i la textura dels
diferents tipus de sal, en co- merç
marítim, la importància dels alfolins
i dels usos de la sal en l'alimentació i
en l'imaginari popular, a més
d’altres aspectes
de la tradició. Horari de visites al
Museu: De dilluns a dissabte de
10 h. a 13 h. i de 17 h a 20 h. Diumenges de 10 h a 13 h.
- Fins el pròxim 31 de desem- bre,
el Museu de l’Anxova i la Sal acull
l’exposició «El Fluvià, 3 co- marques
i un riu»
LAJONQUERA
Exposició ! El Museu Memorial
de l’Exili de La Jonquera (MUME)
acull fins el 3 de febrer l’exposi- ció
««Autoritzats per a sortir. L’èxode
del 36». Un projecte ex- positiu de
l’historiador Rubèn Doll-Petit, que
centra la seva atenció en els
desplaçaments de població
ocorreguts a la rere- guarda
republicana catalana en el context
de les convulsions so- cials
posteriors al cop d’estat del 18-19 de
juliol de 1936.
LLORET DE MAR
!

!

seu de La Bisbal de l’Empordà
acull, fins el pròxim 27 de ge- ner,
Exposició
Terracottade
Mul’exposició «LesElcheminées
cactus» del ceramista Didi Heras
Colomer.
L’ESCALA

Escultura ! El Museu de la Terrissa de Quart acull de forma
permanent una mostra centra- da
en l’art de la ceràmica. La te- rrissa
ha estat per a moltes po- blacions
un recurs vital durant segles. Però,
amb el pas del temps i amb el
sorgiment de les noves societats,
les necessitats han canviat i la
tradició terrisse- ra ha treballat amb
nous mate- rials i models
productius. Hora- ris: Dissabtes de
10.30h a 14h. i de 16.30 a 20.00h
Diumenges i festius de 10.00h a
14.00h. Més informació i contacte
al web: http://
www.museuterrissa.cat
SANT FELIU DE GUÍXOLS
Exposició ! La Biblioteca Octavi
Viader i Margarit acull, fins el
20 de desembre, l’exposició
«Albums il·lustrats»
SANT GREGORI
Pessebre ! Fins el mes de febrer es pot visitar el tradicional
Pessebre de Can Roseta de Sant
Gregori. Per consultar horaris o fer
reserves, podeu contactar als
telèfons: 972 42 83 47 o al 629
11 28 91.

Exposició
La Casa de Cultura
de Lloret de Mar acull fins el pròxim
5 de gener l’exposició «Plecs», de
Tura Sanz, en el marc del projecte
«Exposicions viatge- res» organitzat
per la Diputació de Girona. Es podrà
visitar de di- lluns a divendres de les
9 del
matí a les 2 del migdia i de les 4 de
la tarda a 2/4 de 9 del vespre. Els
dissabte de 10 del matí a 2
del migdia.

SANT JOAN DE LESABADESSES

OLOT

TORROELLADE MONTGRÍ

Exposició ! A l’espai Art l’Abadia, exposició «Don Quixot» de
Joan Ponç. Fins el pròxim 9 de
desembre.
SANTACRISTINAD’ARO
Exposició ! A la biblioteca Baldiri Reixac, «Petjades de natu- ra»,
exposició d’aquarel·la i tèc- nica
mixta d’Anna Bosch Mateu. Es podrà
visitar fins al 22 de de- sembre.

!

Exposició
La Sala Oberta del
Museu de la Garrotxa d’Olot acull,
fins el 10 de febrer, l’ex- posició
«Josep Berga i Boada. El despertar
de les coses i dels adormits».
Aquesta exposició vol apropar al
públic l’obra i la vida de Berga i
Boada, exemple de modernitat
absoluta però sovint menystingut
per la historiogra- fia. Entrada
gratuïta.
PALAFRUGELL
!

Exposició
Al Museu del Suro,
exposició «Aglomerant suro:
possibilitat infinites». Fins al 15 de
maig de 2019.
!

Exposició
Museu
Mario
(Fundació Vila El
Casas)
de Can
Palafrugell
exposa de forma perma- nent el
seu fons. Els dissabtes i diumenges,
a les 12 del migdia,
es fan visites guiades al fons
d’escultura de la Fundació.
!

Exposició
La Fundació Josep
Pla exposa de forma perma- nent
«Josep Pla (1897-1981). En aquesta
exhibició s’hi pot veure un
audiovisual de presentació de
l’escriptor i seguidament visitar la
casa natal de Josep Pla (carrer Nou,
49) on hi ha instal·lada l’ex- posició
permanent que explica les
trajectòries vital, literària i
periodística de l’autor, emmarca- des
en l’evolució històrica del s.XX.

!

diterrània
formadeperExposició acullEldeMuseu
la Memanent una exposició que pro- posa
la descoberta de la Medite- rrània
amb els cinc sentits, amb el fil
conductor dels sons i les músiques.
Els sons en tant que poden mostrarnos el medi natu- ral mediterrani i
les músiques que són el testimoni
del paper
de l'Home a l’espai. Paral·lelament, al visitant se li planteja
una visió crítica i reflexiva. No es
només cantar les lloances d'una
mediterrània imaginària sinó la d'un
espai que pateix fissures: guerres
que no s'acaben, proble- mes
d'entesa, un medi maltrac- tat... Per
a més informació, visi- tar la pàgina
web: www.museudelamediterrania.cat
ULLASTRET
!

queologia de Catalunya-Ullastret
Exposició
El Museu d'Arpermet descobrir el passat llun- yà,
de fa més de 2.500 anys, abans que
l'arribada dels ro- mans suposés, al
s. II aC, l'aban- donament
d'Ullastret. Obert tot l’any de 10 h
a 14h i de 15 h a 18h. Més
informació al web: www.mac.cat/
Seus/Ullastret

Formació
GIRONA

PLATJAD’ARO
!

LABISBALD’EMPORDÀ

ca artística «Tangents» de Ruth
Cepedano i Cristina Márquez. Es
podrà visitar fins al 17 de desembre.

del vespre al Parc dels Estanys,
Exposició
De 7 Àlvarez
del matí-aWalles 9
exposició «Manel
king Trough - Escultura de Gran
Format». Cicle d’Exposicions a
Castell-Platja d’Aro 2018. Fins al
31 de gener.
QUART
!

rrissa acull l’exposició de ceràmiCeràmica
El Museu de la Te-

!

del Temps del Pont del Dimoni de
Banc del Temps
Des del Banc
Santa Eugènia (Girona) s’organitzen mensualment un gran
nombre d’activitats com cursos
d’idiomes, conversa, cuina o manualitats. Per a més informació
sobre aquestes activitats visiteu el
web de l’associació
(www.bdtpontdeldimoni.com) o
envieu un correu a bancdeltemps@eldimoni.com
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