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23è BUTLLETÍ DIGITAL DE RECOMANACIONS CULTURALS
DE LA VILA DE L’ESCALA. 16/06/2020
Tornen les conferències a l’Alfolí.
El proper dissabte, 20 de juny, a les 20:00
h, amb motiu de les Jornades Europees
d’Arqueologia 2020, des del Museu de
l’Escala s’ha programat la conferència “La
Batalla d’Emporion”, sobre el projecte de
recerca liderat pel Museu d’Arqueologia de
Catalunya sobre la localització de l’indret on
es va desenvolupar la batalla d’Empúries
(195aC) i l’establiment del campament de
Cató, a càrrec de: Jordi Principal, Arqueòleg
del Museu d’Arqueologia de Catalunya, i
Roger Sala, director de l’empresa SOT de
prospeccions
arqueològiques
especialitzades en geofísica.

enviant
un
correu
infomuseu@lescala.cat

a

l’adreça:

Per tal de mantenir les mesures sanitàries
l’aforament és limitat i es recomana
reservar localitat de manera anticipada
Si voleu saber tot el programa de les Jornades Europees d’Arqueologia podeu trobar la
informació al web: http://www.macbarcelona.cat/ca/Agenda/Jornades-Europees-dArqueologia

Les Jornades Europees d’Arqueologia al MAC – Empúries: Una passejada
pel port.
Dissabte 20 i diumenge 21 de juny, a les 11:00 h.
Preu: gratuït. Idioma: català. Aforament limitat.
Més informació i reserves al correu macempuries.cultura@gencat.cat
Imprescindible fer reserva prèvia.
Portes obertes al jaciment durant tot el cap de setmana, i fins al dia 28 de juny.
Trobareu tota la informació al web:
http://www.macempuries.cat/ca/Agenda/Jornades-Europees-d-Arqueologia

Una visita guiada a l’excavació de la zona portuària de la ciutat grega que s’ha estat excavant els
dos darrers anys i que ens ha aportat informació significativa d’aquesta zona de la ciutat, a tocar
del mar. De la mà d’un dels arqueòlegs d’Empúries coneixerem el projecte de recerca que s’hi
està desenvolupant. El treball en aquestes àrees portuàries constitueix un factor clau per a la
interpretació històrica d’Empúries, ja que el seu origen, evolució i decadència van estar sempre
lligats al paper determinant que va exercir el seu port.

Biblioteca Víctor Català. Informació que pot ser del vostre interès
Iniciem un nou apartat al butlletí on us anirem informant de les novetats literàries de la
biblioteca. De moment, mentre el préstec sigui amb petició prèvia, us pot ser útil a l'hora de
sol·licitar llibres en préstec.
Amb Les lleialtats, la nova novel·la de
Delphine de Vigan, el lector segueix la
trajectòria de quatre protagonistes
maltractats per la vida. D'entrada hi ha en
Théo, un adolescent de 12-13 anys amb els
pares separats de manera violenta. El seu
amic Mathis no és pas més afortunat i acaba
sent el seu millor company de borratxeres. I
després hi ha l'Hélène, la professora de
naturals d'un institut que no ha superat mai
les pallisses que va rebre de petita i que
convertirà en Théo en el seu protegit.

El lector va descobrint la vida de la Rut, una
dona lliure i vital, a través dels ulls de la seva
filla Rutona. La Rut ha dut una vida errant,
de mare soltera, pautada per unes relacions
amoroses intenses i poc duradores. La Rut
condueix una grua, que li serveix per
treballar eventualment en feines que
semblaven reservades als homes i també
per viatjar, qui sap si per fugir de qualsevol
temptació de “domesticar-se”. Arran de la
seva mort accidental, a l’edat de quarantaquatre anys, la filla s’interroga sobre la Rut,
que li serveix de referència i de contrapunt
a l’hora de trobar el seu propi camí.

Després de la mort de la seva mare, l'Eloi,
un jove de disset anys que es mou entre la
vitalitat i la vergonya, comença a treballar
en un poble de la Cerdanya situat al costat
de la frontera francesa. Refugiat en els seus
problemes, sol i incapaç de fer amics per
culpa de la seva timidesa, aconsegueix fer
amistat amb un vell professor borratxo que
coneix al bar de la fonda on viu. Entusiasmat
per treballar a França, on el seu pare s'havia
exiliat durant la Guerra Civil, l'Eloi idearà
una enginyosa estratègia per anar-hi a
viure.

Per continuar l’homenatge a Josep M. Benet
i Jornet, el TNC ha volgut cloure aquesta
temporada amb un petit cicle de lectures de
peces breus del dramaturg: Llegim Benet i
Jornet.
Si us interessa participar penseu que cal
inscripció prèvia:
https://entrades.tnc.cat/index.php?action=
PU_evento&Ev_id=1723&referer=YGdgYHBi
cHxzUXdldklrd3JrcW5nSSsr

El dijous 18 de juny a les 18 h es llegiran les peces següents dirigides per Anna Serrano:
• L'ocell Fènix a Catalunya o alguns papers de l’auca
• A la clínica (Apunts sobre la bellesa del temps - 1)
• La fageda (Apunts sobre la bellesa del temps - 2)
• Dos camerinos (Apunts sobre la bellesa del temps - 3)
El dijous 25 de juny a les 18 h es llegiran les peces dirigides per Oriol Puig:
• Petit regal a un pare (Apunts sobre la bellesa del temps - 4)
• Tovalloles de platja (Apunts sobre la bellesa del temps - 5)
• Angúnia (Apunts sobre la bellesa del temps - 6)
• Alopècia
També trobareu informació sobre novetats literàries i d'altres propostes al nostre Facebook:
https://www.facebook.com/bibliotecalescala/

