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És l’any 1851, i la Grace Marks compleix condemna 

al penal de Kingston per l’assassinat d’en Thomas 

Kinnear i la Nancy Montgomery, l’amo i la governan-

ta de la casa on servia.    

17 de juny 2020, 20:30h Biblioteca  

En assabentar-se que el seu marit serà alliberat de la 

presó de Parchman, la Leonie fica al cotxe els seus 

dos fills per emprendre un viatge que exhibirà les 

deficiències de la seva realitat social. 

20 de maig 2020. 20:30h Biblioteca  

Us proposem un viatge per l'apassionat i apassio-

nant univers estellesià. Un univers concret i precís, 

dolç, amarg, alegre, tràgic, divertit, dramàtic, sorne-

guer, ... Espectacle Estellés de mà en mà. 

22 de juliol 2020, Cartellà 
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 A principis del segle XX neix la Magda. És la filla 

il·legítima d’una minyona que ha de fer-se càrrec d’u-

na filla que no vol i que l’envia a una escola-convent 

molt dura, on la nena desenvolupa una forta personali-

tat.                                                                                              

20 de novembre 2019. 20:30h  Biblioteca  

 Història d'una dona de províncies insatisfeta, edu-

cada en l'esquema burgès de l'època que la porta a 

viure en un món irrealment romàntic i a cercar la 

solució del tedi de la seva vida en les aventures 

amoroses. 

 18 de desembre 2019 20:30h Biblioteca  

Història d'en David, un noi d'un poblet fronterer, so-

bre la ratlla de França que viu amb la seva mare 

vídua i un cosí orfe, en Pol. 

Vindrà l’autor 

 La Nahid té gairebé cinquanta anys quan rep el di-

agnòstic de càncer. La notícia fa que s’hagi d’enca-

rar amb la gran paradoxa de la seva vida: la lluita 

contra la mort i la ineludible sensació de viure en un 

temps prestat.   

22 d’abril 2020. 20:30h Biblioteca  

 Triarem un llibre dels que recomani el Festival Mot 

en funció de la temàtica escollida. Assistirem a la 

conferència que faci l’autor. 

 

 18 de març 2020, 20:30h Biblioteca  

 La Caitlin és una nena de dotze anys amant dels 

peixos que viu amb la seva mare en un suburbi de 

Seattle. Cada tarda, després de l'escola, visita l'a-

quari de la ciutat, endinsant-se en un món íntim que 

l'allibera.  

23 d’octubre 2019, 20:30h Biblioteca   

L’Elf i la Yoli són dues germanes. L’Elfrieda és una pianista de 

renom mundial, encantadora, rica i feliçment casada: vol morir.  

La Yolandi està divorciada, li costa arribar a fi de mes i se’n va 

al llit amb els homes equivocats: vol desesperadament mante-

nir la seva germana gran amb vida.  

19 de febrer 2020, 20:30h Biblioteca  

“La dona que es proposa escriure novel·les ha de comptar amb uns di-

ners i una cambra pròpia; i això, reconeixeu-ho, deixa sense resoldre els 

grans problemes de l’autèntica manera de ser de la dona i els trets dis-

tintius de la novel·la”. 

Virginia Woolf. Una cambra pròpia 
22 de gener 2020, 20:30h Biblioteca




