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presència ha reunit en un pòster
elspicots,mallerengues i pica-soques 

dels Països Catalans i te’lregalarà
el cap de setmana del 30 de març

Picot garser petit
Dendrocopos minor

?Coneixes 
aquest ocell

Patrocinat per:

Disseny: Grup El Punt

●  Ventura Pons continua
nodrint-se del teatre per a
les seves produccions ci-
nematogràfiques, i en me-
nys d’un mes començarà a
rodar Forasters, el seu
vintè llargmetratge, que es
basarà en l’obra homòni-
ma de Sergi Belbel. El ci-
neasta ja ha adaptat dues
obres de Belbel: Carícies,
un film que li va obrir les
portes als festivals interna-
cionals, i Morir (o no).
L’obra de Belbel, que es va
estrenar el 2004 al Teatre
Nacional de Catalunya, té
lloc en un pis d’una gran
ciutat en dos moments del
temps: els anys seixanta i a
principis del segle XXI. És
la història d’una família
que viu dos fets traumàtics
amb quaranta anys de dife-
rència. La crisi s’accentua

amb l’arribada d’uns nous
veïns: immigrants d’una
cultura propera, en el segle
XX, i immigrants d’altres
continents, en l’actualitat.

Anna Lizaran, que ja ac-
tuava a l’obra de Belbel,
serà també la protagonista
de la versió per a la panta-
lla, junt amb Joan Pera,
que assumirà la seva inter-
pretació de més pes al ci-
nema i haurà de deixar de
banda el registre còmic per
moure’s en el terreny del
drama. L’actor donarà vi-
da al personatge del marit
quan tenia 54 anys i també
als 94. Per envellir, Joan
Pera se sotmetrà als efec-
tes especials de l’empresa
DDT. David Martí i Mont-
se Ribé, guanyadors d’un
Oscar per El laberinto del
fauno, seran els responsa-
bles de transformar Pera.

Ventura Pons adaptarà
«Forasters», de Belbel

EL PUNT / Barcelona

● Els doctorands de la Fa-
cultat de Lletres de la Uni-
versitat de Girona han or-
ganitzat la 23a Trobada In-
ternacional de l’Associa-
ció de Joves Lingüistes. La
trobada se celebra durant
la Setmana Cultural de la
Universitat de Girona –des
d’avui i fins demà passat–,
i coincidint amb el marc de
l’Any de les Llengües. En
el congrés hi haurà estu-
diants de diverses univer-
sitats estrangeres, com per
exemple de Mèxic, Suè-
cia, Taiwan, Gàmbia, Ro-
mania, França, Alemanya,
Itàlia, Anglaterra i Rússia.
La trobada permetrà,
doncs, establir un inter-
canvi molt positiu en l’àm-
bit acadèmic i humà i tam-
bé aconseguir una col·la-
boració entre diverses fa-
cultats, ja que la Facultat
de Turisme ha decidit con-
cedir un crèdit de lliure
elecció a alguns estudiants
que s’han seleccionat per-
què donin suport a les tau-
les d’informació i s’ocu-
pin de la visita guiada al
Barri Vell.

El programa inclou qua-
tre conferències plenàries,
que se celebraran a la sala
de graus de la Facultat de
Lletres, a més de diferents
sessions específiques que

es faran a les aules. La pri-
mera ponència plenària
anirà a càrrec de Denis
Creissels, professor de lin-
güística de la Universitat
de Lumière de Lió (avui a
dos quarts de deu); la se-
gona anirà a càrrec de Joa-
quim Llisterri, professor
de la Universitat Autòno-
ma de Barcelona (demà, a
la una); les professores de
la Universitat de Girona
Montserrat Batllori i
Avel·lina Suñer (diven-
dres a la una), i Amparo
Tusón, professora de la
Universitat Autònoma de
Barcelona (divendres a les
quatre).

Llengües amenaçades
A més, alguns grups de re-
cerca relacionats amb la
lingüística hi presentaran
les seves activitats i línies
d’actuació, en el marc de
la 23a Trobada Internacio-
nal de l’Associació de Jo-
ves Lingüistes. Aquest és
el cas, per exemple, del
Gabinet d’Assessorament
Lingüístic per a la Immi-
gració de la Universitat de
Girona, el Grup d’Estudi
de Llengües Amenaçades
de la Universitat de Barce-
lona i el Mercator, que
s’ocupa de llengües mino-
ritzades i codificació lin-
güística.

La Trobada de Joves
Lingüistes reuneix
estudiants de tot el

món a la UdG
L.P. / Girona

● El catedràtic d’història
contemporània de la Uni-
versitat de Barcelona Joan
Villarroya, acompanyat de
Núria Castellà, víctima
dels bombardejos que va
viure Barcelona durant la
Guerra Civil, presentarà el
llibre Tres dies de març,
editat per El Punt, avui a
les set de la tarda a la seu
del Col·legi de Periodistes
de Barcelona, al número

10 de la rambla Catalunya.
Tres dies de març, rea-

litzat per Paola Lo Cascio i
Susanna Oliveira, és el ter-
cer volum d’una col·lecció
dedicada a la Guerra Civil
dirigida per Villarroya, i
repassa minut a minut les
41 hores de bombardejos
que va viure la capital ca-
talana els dies 16, 17 i 18 de
març del 1938. Aquests,
perpetrats per l’Aviazione
Legionaria de Mussolini,

al servei de Franco, van
ocasionar un miler de
morts, en el que es consi-
dera un primer intent d’ex-
perimentar amb l’anome-
nada guerra total. El llibre,
elaborat en col·laboració
amb el Memorial Demo-
cràtic de la Generalitat, es-
tà a la venda des del dia 17
als quioscos de premsa del
Barcelonès i a les princi-
pals llibreries de tot Cata-
lunya, al preu de 19,50 eu-

ros, amb un preu especial
per als subscriptors d’El
Punt de 8 euros.

La publicació de Tres
dies de març coincideix
amb l’exposició Refugi.
Quan el refugi és el subsòl,
que es podrà veure fins al 6
d’abril a l’estació de metro
de plaça Universitat. Els
supervivents dels bombar-
dejos també han estat ho-
menatjats recentment per
la Generalitat.

Joan Villarroya presenta el llibre «Tres
dies de març» al Col·legi de Periodistes
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