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Els escriptors Carme Rie-
ra i Albert Vilaró i els pe-
riodistes Montserrat Ar-
mengou i Eduardo Martín
de Pozuelo participaran
en el cicle de conferències
Arxius, creació literària i
periodisme, que comença
avui a la Casa de Cultura
de Girona, organitzat con-
juntament amb l’Ajunta-
ment i la Diputació. Inscrit
en el marc del congrés Ar-
xius i Indústries Cultu-
rals, que es va celebrar a
l’octubre, i pensat com a
activitat paral·lela a l’ex-
posició Documents de Gi-
rona 922-2014. Arxius,
memòria i futur, oberta a
la mateixa Casa de Cultu-
ra i on avui hi ha una visita
guiada (18 h), el cicle vol
subratllar la importància
de la recerca arxivística
com a eina de creació lite-
rària i de la pràctica perio-
dística a través de les ex-
periències dels ponents en
els seus àmbits respectius.

La primera sessió, avui
a partir de 2/4 de 8 del ves-
pre, serà a càrrec de l’es-
criptora i periodista Mont-
serrat Armengou, amb la
conferència Arxius i docu-
mentals d’investigació
històrica, eines de repara-
ció de les víctimes del fran-
quisme. Armengou és so-
bretot coneguda per la di-
recció de diversos films

documentals de recerca
històrica per als progra-
mes de Televisió de Cata-
lunya 30 minuts i Sense
ficció, entre els quals des-
taquen Els nens perduts
del franquisme i Les fos-
ses del silenci, realitzats
juntament amb el també
periodista Ricard Belis.

En la següent interven-
ció, el dia 12 de novembre,
l’escriptora Carme Riera,
membre de la Real Acade-
mia Española des del 2013
i reconeguda recentment
amb el premi Trajectòria
durant la Setmana del Lli-
bre en Català de Barcelo-
na, parlarà de la feina del
novel·lista com a “rata de
biblioteca”. El dia 19 de

novembre, l’autor urge-
llenc de novel·la històrica
Albert Vilaró, arqueòleg i
arxiver de professió, trac-
tarà de L’arxivador i no-
vel·lista: universos paral-
lels. Finalment, el 26 de
novembre, el periodista de
La Vanguardia Eduardo
Martín de Pozuelo, distin-
git pels seus treballs d’in-
vestigació sobre el fran-
quisme i pels seus repor-
tatges sobre Espanya i
l’holocaust, abordarà el te-
ma Franquisme i docu-
ments secrets.

Totes les sessions pro-
gramades seran a les
19.30 h, a l’Aula Magna de
la Casa de Cultura, i l’en-
trada és gratuïta. ■

a Hi participen Carme Riera, Albert Vilaró, Montserrat Armengou i Martín de
Pozuelo a L’activitat s’inscriu en el marc del congrés ‘Girona, ciutat d’arxius’
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Un cicle a la Casa de Cultura
aborda l’arxiu com a eina
literària i periodística

El quadre Onze de Setembre,
una obra sobre la Guerra de
Successió pintada el 1907
per Antoni Estruch (Sabadell,
1899-1950), ha servit d’inspi-
ració a 50 artistes contempo-
ranis en una iniciativa comis-
sariada per Sol Mussons i
Pim Colomer que s’inaugura
demà a l’Auditori Viader
(19.30 h). L’obra resultant,
amb les aportacions dels
nous artistes i el títol Visió
fragmentada, es podrà veure
fins al 5 de desembre.

Carme Riera va rebre el premi de la Setmana del Llibre en Català al setembre ■ JUANMA RAMOS
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50 artistes
interpreten l’11
de Setembre

El festival Temporada Alta
arriba avui a les bibliote-
ques de Girona amb el pri-
mer dels Llibràlegs, un es-
pectacle dirigit per Jordi
Prat i Coll que s’estructura
en quatre diàlegs escrits
per diferents autors però
interpretats pels matei-

xos actors, Albert Ausellé i
Mireia Piferrer, i que es po-
dran veure els dimecres
del mes de novembre a
quatre biblioteques de la
ciutat. Primer projecte de
la nova companyia O Tem-
po Voa Teatre, especialit-
zada en propostes de petit
format en què predomina
el gust per la paraula i
l’adaptació a espais no ne-

cessàriament teatrals, els
Llibràlegs presenten la
trobada de dos personat-
ges entre llibres partint de
textos de Marc Artigau,
Josep M. Miró, Pau Miró i
Jordi Prat. La primera
funció és avui a la bibliote-
ca Antònia Adroher
(20.30 h), i les següents
seran a la Salvador Allen-
de (dia 12), Ernest Lluch

(dia 19) i Just M. Casero
(dia 26). L’entrada costa 2
euros.

D’altra banda, Roger
Peña, amb la comèdia Re-
canvi, es va imposar di-
lluns a Manuel Dueso en la
quarta eliminatòria del
Torneig de Dramatúrgia, i
disputarà la segona semi-
final, el pròxim dia 17,
contra Toni Gomila. ■

Jordi Prat posa en relació lectura
i teatre amb els seus ‘Llibràlegs’
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Roger Peña va guanyar dilluns, contra Manel Dueso,
l’eliminatòria del Torneig de Dramatúrgia ■ TEMPORADA ALTA

El Museu del Cinema tor-
na, un any més, a oferir el
Short matters!, una mos-
tra del millors curtmetrat-
ges europeus estrenats
l’any anterior. Es tracta de
les obres nominades el
2013 als Premis del Cine-
ma Europeu, una sèrie de
curts premiats en presti-
giosos festivals de cinema
de tot Europa, com ara
Berlín, Venècia, Locarno,
Cracòvia o Cork. Aquest
any, els curtmetratges es
podran veure en quatre
programes d’uns 60 mi-
nuts de duració cadascun.
Les projeccions, que en
conjunt permeten oferir el
panorama del cinema eu-

ropeu contemporani en
format de curtmetratge,
són gratuïtes.

Per començar, en la ses-
sió d’avui (20 h), es podrà
veure el curt guanyador,
Death of a shadow, de
Tom van Avermaet.
Aquest tracta sobre la se-
gona oportunitat que rep
un soldat mort en combat
durant la Primera Guerra
Mundial a través d’un es-
trany col·leccionista. El
curt belga Houses with
small windows, de Bülent
Öztürk, i el francoxinès La
lampe au mantega de yac,
de Hu Wei, completen la
primera proposta. Les
pròximes sessions tin-
dran lloc els dimecres 12,
19 i 26 de novembre, a les
vuit del vespre. ■

Panoràmica
pels millors
curts europeus
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a El Museu del Cinema torna a oferir
des d’avui la mostra ‘Short matters!’

‘Death of a shadow’, Millor Documental Europeu del 2013,
obra de Tom van Avermaet, és un dels curts projectats ■ ARXIU


