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Y literatura contemporània. xerrades

Y cicle de música

Xavier Theros inaugura el
Punt de Lectura d’Agullana
A.Ventura l agullana
nn Parlant de La fada negra, la seva primera novel·la i amb la qual
es va proclamar guanyador del
Premi Josep Pla 2017, l’antropòleg i poeta Xavier Theros (Barcelona, 1963) inaugurarà aquest
dissabte, 29 de juliol, als jardins de la societat La Concòrdia
d’Agullana, la setena edició del
cicle de xerrades Punt de Lectura. L’autor, que s’ha estrenat
aquest any en el terreny de la ficció per mitigar “l’empatx de realitat” de tants anys exercint de
cronista de Barcelona, serà per
tant l’autor que encetarà el programa de xerrades col·loqui sobre literatura contemporània en
el qual participen escriptors que
durant el darrer any han publicat una novel·la.
A la xerrada de Xavier Theros
li seguirà la del gironí Rafel Nadal, que el divendres 11 d’agost
compartirà amb el públic les seves reflexions al voltant de la se-

Nito Figueras, Pep Poblet i Txell Sust a Llers
El pianista, compositor i productor Nito Figueras, juntament
amb el saxofonista Pep Poble i la cantant Txell Sust van actuar dissabte dins el cicle de Música al Castell de Llers, per presentar-hi el
seu disc enCantats. La vetllada va ser tot un èxit. n
nn

Y exposició

PREMI JOSEP PLA. L’antropòleg i poeta Xavier Theros , a Barcelona

va darrera novel·la La senyora
Stendhal; Imma Tubella i Un secret de l’Empordà (el dissabte 19
d’agost); Sílvia Soler, que parlarà
d’Els vells amics (el divendres 25
d’agost, a la terrassa del Mas Perxés), i David Cirici i El setè àngel,
guanyador del Premi Sant Jordi 2006. Tancarà la programa-

ACN

ció l’escriptor banyolí Josep Navarro Santaeulàlia, que reflexionarà sobre alguns aspectes de
la seva darrera novel·la La sorra
vermella.
L’horari de les xerrades és a 2/4
de 8 del vespre, menys les tres últimes, que es faran a les 7 de la
tarda.n

XII CANTADA D’HAVANERES
BADIA
DE
ROSES
DIvendres, 28 DE JULIOL DE 2017

Mostra de Coderch, a Espolla
La societat La Fraternal d’Espolla va inaugurar dijous passat l’exposició Vers una tradició viva. José Antonio Coderch, comissariada
per l’arquitecte Antoni Companys. Després de l’acte es va fer una visita a la casa pairal de Coderch, i es va projectar un documental. n
nn

A LES 22H A LA PLATJA DE LA PEROLA

Y exposició
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Les anxovetes
Port-bo

Lanfranco Lanari exposa a Cadaqués
L’artista italià Lanfranco Lanari, guanyador, amb cinc artistes
més, de l’anterior edició del Mini Print Internacional de Cadaqués, va inaugurar dissabte una mostra d’una trentena d’aiguaforts al
Taller Galeria Fort d’aquest municipi. n
nn

Amb el suport:

 



 

