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9è BUTLLETÍ DIGITAL DE RECOMANACIONS CULTURALS
DE LA VILA DE L’ESCALA. 28/04/2020
L’equip de la Biblioteca agraeix l’alta participació al primer Sant Jordi
digital!
Aquest 23 d’abril, com a treballadores de la biblioteca però també com a escalenques, no
l’oblidarem mai. Per una banda, perquè mai ens hauríem imaginat que passaríem un St. Jordi
obligats a no sortir de casa i, per l’altra, perquè ens hem adonat que si volem, amb il·lusió, ganes
i tots junts, aconseguim superar tots els entrebancs que ens anem trobant al llarg de la vida. Vam
fer una proposta pensant que era necessari que plegats poguéssim celebrar la gran festa de
Catalunya, fossin quines fossin les condicions. Valorem i agraïm la vostra participació i us deixem
un tast d’aquest magnífic dia:
https://www.facebook.com/bibliotecalescala/videos/245185203529404
Anna Mañas. La veritat sobre els dinosaures de Guido Van Genechten
https://www.facebook.com/bibliotecalescala/videos/2674838056129049
Martina Gwiscz. Conte d’hivern de Jill Barklem
https://www.facebook.com/bibliotecalescala/videos/250765182763460
Carme Callol. Fragment del llibre “Tria de poemes conversables” de Joan Brossa
https://www.facebook.com/bibliotecalescala/videos/243897183390294
Meravellós poema 'L'Oca Blanca' Policromi, de Víctor Català, recitat per Anna Casas i il·lustrat
per Mari Casas, com a cloenda del programa d'actes virtuals d'aquest Sant Jordi 2020.

La Cala poètica
I podeu recordar la Cala Poètica de l’any 2019, dedicada a Víctor Català, amb la participació dels
poetes Susanna Rafart, Laia Llobera i Albert Carol, que van protagonitzar la vuitena edició de
la Cala Poètica de l'Escala: http://www.canal10.cat/video/17297-la-viii-cala-po-tica-es-dedica-av-ctor-catalEl dissabte 25 d’abril hi havia programada la Cala
Poètica 2020, amb la presència del poeta i filòsof
libanès Jad Hatem, una personalitat intel·lectual
amb més d’un centenar de llibres publicats de
temàtiques diverses, amb tres vessants de
coneixement: la filosofia, l'assaig literari i la poesia,
podeu llegir el que en diu la wikipèdia:
https://ca.wikipedia.org/wiki/Jad_Hatem

I un tast de la seva poesia, en francès i en català, traduïda per Lourdes Godoy:
Pour y lire leur destin, l’une après l’autre les
étoiles se prennent à consulter ce livre ouvert
que tu es. Tes chants gonflent la voile qui les
amène aux souvenirs et tes yeux leur disent le
vrai des matins à venir. Elles viennent dans
l’amitié de tes paumes pour savoir quel
chemin parcourir pour s’éblouir du soir.
L’éternité leur advient de te voir épanouie
telle une rose blanche au cœur de la nuit.

Per llegir-hi el seu destí, l’un rere l’altre els
estels es posen a consultar aquest llibre
obert que ets tu. Els teus cants inflen la vela
que els porta als records i els teus ulls els
diuen la certesa dels matins que vindran.
Venen a l’amistat dels teus palmells per
saber quin camí recórrer per enlluernar-se
del vespre. L’eternitat els ve de veure’t florir
com una rosa blanca al cor de la nit.

Poesia i flors per inundar la biblioteca el mes de maig
Hem deixat enrere Sant Jordi, però les activitats a la Biblioteca no s'aturen! Us proposem un
nou repte per al mes de maig: POESIA I FLORS!
Envieu-nos els vostres vídeos amb poesies florals,
haikús o proses poetitzades de la vostra creació!
Esperem que el mes de maig i les seves flors us
inspirin. Nosaltres les penjarem aquí, en aquest
espai virtual que ens permet comunicar-nos amb
vosaltres, tot i les circumstàncies.
Ànims, creadors! Esperem les vostres
composicions!!
Seguiu les instruccions a l’enllaç:
https://www.facebook.com/photo?fbid=28208105
11302155&set=a.179139285469304

El món d’ahir. Què ens expliquen les fotografies del Fons d'Imatges de
l'Arxiu Històric de l'Escala? El safareig i l'escorxador públics.
Fons Josep Esquirol. 0082. Arxiu Històric de l'Escala.
Postal editada per Josep Esquirol a principi del segle XX. Trobareu més informació i imatges al
web: http://www.museudelescala.cat/arxiu/fons/josep-esquirol/

Josep Esquirol va editar postals de diferents
temàtiques al llarg de la seva carrera fotogràfica,
sovint agrupades en sèries temàtiques. També era
una persona molt interessada en els avenços tècnics
i urbanístics de la societat i per aquest motiu no va
deixar de documentar el nou edifici de l’escorxador,
el 1913, actualment seu del Museu de l'Anxova i de
la Sal.

