
  

  

  

Abans de morir, la Magda, la dona del Tomàs, plane-

java un viatge a Vladivostok. Dos anys després, su-

perat el dolor més intens, ell intenta trobar sentit al 

seu dia a dia com a vidu i jubilat fent tot el que ella va 

deixar pendent. 

15 de juny 2022, 20:30h Biblioteca  

En un país indeterminat la gent deixa de morir. L'eu-

fòria col·lectiva aviat dóna pas a la desesperació i el 

caos, ja que el temps no s'atura i la societat queda 

condemnada a una vellesa eterna i al col·lapse.  

18 de maig 2022. 20:30h Biblioteca  

Hamnet és la història d’una dona i el seu xoriguer, 

del fill d’un guanter que fuig de la vida que li tocava 

per casar-se amb la dona que estima i dedicar-se al 

teatre i del fill de tots dos que donarà nom a una de 

les obres de teatre més cèlebres de tots els temps.   

20 de juliol 2022, Cartellà 
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William Stoner, un jove virtuós i discret, fill d'uns cam-

perols de Missouri, amb gran esforç dels seus pares 

és enviat a la Facultat d'Agricultura. Aviat, però, s'ado-

na que la seva verdadera vocació són les lletres.   

17 de novembre 2021. 20:30h  Biblioteca  

 Obra poètica de Felícia Fuster en el context de 

l’Any Felícia Fuster. (Exposició i espectacle) 

 

15 de desembre 2021. 20:30h Biblioteca  

L'Ava Bigtree viu a Swamplàndia!, parc temàtic de 

caimans propietat de la seva família. Quan la mare 

mor, arriba el caos. El pare desapareix, la germana 

s'enamora d'un individu estrany i s'escapa a l'infra-

mon, i el germà gran se'n va a treballar al parc rival.  

19 de gener 2022, 20:30h Biblioteca   

Situada en una geografia ambigua posa en dansa 

una parella de nois que han crescut en una zona 

militaritzada, marcats per unes condicions de vida 

precàries i per la intolerància de l’entorn cap al seu 

desig.  

20 d’abril 2022. 20:30h Biblioteca  

El Macbett de Ionesco converteix el  Macbeth de 

Shakespeare en un relat còmic d’ambició, corrup-

ció, covardia i excés. La confirmació dels impulsos 

destructors d’una humanitat que es mou per la con-

vicció que només qui té poder pot ser lliure.  (TNC) 

16 de març 2022, 20:30h Biblioteca   

 La jove Cécile passa les vacances d’estiu en com-

panyia del seu pare, un vidu atractiu i seductor, 

amant de les relacions ocasionals, en una mansió a 

la costa mediterrània.  

20 d’octubre 2021 20:30h Biblioteca   

Poc després de la mort del seu pare, Lucy, una jove 

anglesa de vacances a Cornualla, coneix el senyor 

Wemyss, un vidu que li dobla l’edat i que l’ajuda a re-

soldre els tràmits de la seva nova vida. Desemparada i 

innocent, accedeix a la seva petició de casament.  

16 de febrer 2022, 20:30h Biblioteca  

“Viure sense llegir és perillós, perquè obliga a conformar-

se amb la vida”.  

Michael Houellebecq  

 


