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25è BUTLLETÍ DIGITAL DE RECOMANACIONS CULTURALS
DE LA VILA DE L’ESCALA. 25/06/2020
Agenda dels próxims actes culturals presencials a l’Escala.
Del 27 de juny al 4 de juliol.
Dia i hora
Diumenge 28
de juny.
12:30 h

Acte
Any Xaxu. Concert:
La sardana popular.
Xaxu i els seus
contemporanis,
cobla la Principal de
Cassà
Concert Sona dos, a
càrrec del Duet
Esclopènia.

Lloc i entrada
Plaça Catalunya.
Entrada lliure amb reserva prèvia.
infomuseu@lescala.cat

Organitza
Ajuntament de
l'Escala i
l’Agrupació
Sardanista
Escalenca Avi
Xaxu
Dissabte 4 de
Alfolí de la Sal.
Museu de
juliol.
Entrada: 5 €
l'Escala i
19:00 h
D'Arrel i amb
Salero
Dissabte 4 de
Presentació llibre
MAC - Empúries.
Llibreria
juliol.
'Mar d'Estiu', de
Cal reserva prèvia a
Vitel·la i MAC
20:00 h
Rafel Nadal. A càrrec macempuries.cultura@gencat.cat Empúries
de Rafel Nadal,
escriptor; Albert Om,
periodista; i Ester
Pujol, editora.
Trobareu la informació completa i actualitzada a l’agenda web municipal:
http://www.lescala.cat/ca/agenda/

Enhorabona Núria Esponellà!
Moltes felicitats a l'escriptora Núria
Esponellà, que ha guanyat el 53è premi
Prudenci Bertrana de novel·la. Molt
vinculada amb l'Escala, aquest any ha estat
la comissària de l'Escala Vila del Llibre.
https://cutt.ly/mij17Zn
Notícia del Diari de Girona.

Concert Final de Curs EM El Gavià des del confinament.
Dimecres 24 de juny, a les 22:00 h, els
alumnes i professors de l’Escola de Música
el Gavià de l’Escala van fer el concert de
final de curs. Un concert diferent, adaptat a
la situació, i retransmès pel Canal 10
Empordà.
Teniu el concert a la vostra disposició a
l’enllaç:
http://www.canal10.cat/video/19100concert-final-de-curs-em-el-gavi-

Si voleu estar al dia de les informacions dels Museus de l’Escala, visiteu el web:
http://www.museudelescala.cat/

Biblioteca Víctor Català. Informació que pot ser del vostre interès:
Ens preparem per a la represa. Recordeu que, mentre esperem que s'aprovi el pla sectorial de
biblioteques per part del PROCICAT, seguim oferint el servei de préstec i retorn del fons.
Esperem que, ben aviat, puguem oferir el servei complet. Mentrestant, mascareta, desinfecció
de mans i distància!
Les biblioteques públiques gestionades pel Departament de Cultura es preparen per a l'etapa
de represa i amplien els seus serveis presencials, trobareu tota la informació a l’enllaç:
https://cutt.ly/uijVlU1
NOVETATS LITERÀRIES
Núria Cadenes. Guillem. Amsterdam
Guillem Agulló i Salvador va ser assassinat a
Montanejos (Alt Millars) la matinada de l'11
d'abril del 1993. Era nedador. Antifeixista.
Antiracista.
Independentista.
Tenia divuit anys. El cas va sotragar i marcar
una generació sencera de joves. Guillem
Agulló ha esdevingut un símbol de llibertat.
L'assassinat de Guillem Agulló és un
esgarrifós exemple de la impunitat amb què
actua el feixisme, sota la protecció de les
forces policíaques i del sistema judicial, i
amb la vergonyosa complicitat d'una
premsa capaç de manipular la realitat fins a
l'extrem de presentar la víctima com a botxí.
Aquesta
novel·la
documental
ens
submergeix en una València amb urpes, on
les hòsties volen com si fossin part del
decorat, i denuncia l'intent de soterrar viva

una família. Assetjant-los. Calumniant-los.
Posant-los a la diana del seu odi amb
pintades als carrers i pancartes de «Guillem,
jódete» als estadis de futbol. No ho van
aconseguir.

Aurora Bertrana. Avui us parlaré.
Conferències (1930-1967). Diputació de
Girona

Marc Moreno. Escapisme. Més llibres.
ESCAPISME, de Marc Moreno, és una de les
cinc novel·les finalistes del Premi
VLCNEGRA, que organitza el Festival
Internacional de Gènere Negre de la ciutat
de València.
Marc Moreno, “el Tarantino de la
Verneda”, ho ha tornat a fer: ESCAPISME és
una història negra “descarnada i realista,
amb personatges desnonats per la vida, que
no deixa indiferent; i el seu inesperat final,
tampoc”, diu la crítica i escriptora Anna
Maria Villalonga. És la història d’un
antiheroi de l’extraradi de Barcelona, que
ha fet de les fugides endavant la seva

Aquest recull, prou significatiu, dibuixa la
Bertrana que pujava a la palestra. Llegint els
discursos, descobrim com desplegava un
bagatge (tant literari com personal) amb
què era capaç d'atraure l'audiència. Sense
embuts, i amb una elaboració acurada,
defensava el viatge com a enriquiment
personal, animava a la dona perquè es
formés i participés en la cosa pública,
trencava una i dues i tres llances per la
literatura en català i la mateixa llengua
catalana (malgrat les adversitats), criticava
la societat occidental, el colonialisme, la
falsa moral i, a més de presentar els seus
propis llibres, homenatjava companys de
lletres. Disparava contra el retrocés cultural,
la censura, l'Església o la pretesa objectivitat
en els premis literaris; ara bé, tot plegat
encaixant-ho en un temps i un espai ben
determinats.

manera de sobreviure. Però les coses
sempre poden empitjorar.

També trobareu informació sobre novetats literàries i d'altres propostes al nostre Facebook:
https://www.facebook.com/bibliotecalescala/

