Setmana dels Bertrana
PROGRAMA
Moviments Bertrana
Dijous 15 de setembre 19h, Auditori de La Mercè
L’acte estarà format per un primer diàleg entre Mariàngela Vilallonga i Josep Maria
Fonalleras a partir de textos d’Aurora Bertrana llegits per l’actriu Mercè Pons i
amb la col·laboració de Josefina Espinosa: Aurora Bertrana i el Premi Prudenci
Bertrana, una lectura comentada. La segona part de l’acte serà l’espectacle literarimusical “Bertranettes” durant el qual l’actriu Queralt Albinyana farà una lectura de
diversos fragments de textos de Bertrana amb acompanyament musical del trio de
jazz format per Marta Roma, Èlia Bastida i Leonor Falcón. En paral·lel a l’acte, la
il·lustradora Gal·la Pont anirà posant color a tot el que passi dalt de l’escenari. La
presentació i conducció de l’acte anirà a càrrec de Txell Bonet.
Creació de Tramoia Produccions Culturals.
Nit de poetes
Divendres 16 de setembre 21 h, Pati de les Magnòlies Edifici de la Generalitat
Poetes d’avui (i de sempre): Guanyadors dels Jocs Florals escolars 2022,
Ajuntament de Girona; M. Dolors Godoy Rotllens, Joan-Lluís Lluís, Mercè Saurina i
Susanna Rafart Corominas, Premi Miquel de Palol 2021.
Poeta de sempre: Pier Paolo Pasolini. Coordinació i presentació: Lluís Lucero
Comas. Homenatge a Iu Bohigas i Blanch. Dramatúrgia i direcció: Martí Peraferrer
Vayreda.
Organitza: Amics de la UNESCO de Girona.
Nit dels Bertrana: lliurament dels Premis Literaris de Girona
Dimarts, 20 de setembre, 20h, Auditori
55è Premi Prudenci Bertrana de novel·la a Marti Gironell
45è Premi Miquel de Palol de poesia a Anna Gual
43è Premi Carles Rahola d’assaig a Josep Esculies
37è Premi Ramon Muntaner de literatura juvenil a Arturo Padilla i Ruben Montañá
28è Premi Cerverí a la lletra de cançó
22è Premi Lletra al millor projecte digital sobre literatura catalana
1r Premi Aurora Bertrana de traducció
Presentarà l’acte Màrius Serra acompanyat de Josep Pedrals i Carles Pedragosa.
Direcció escènica de Dani Chicano. Al vestíbul hi haurà una mostra de fotografies
de Valentí Fargnoli, preparada per la Diputació de Girona. En finalitzar l’acte

s’oferirà el tradicional piscolabis. El Gremi de llibreters vendrà les obres
guanyadores i els autors signaran els llibres.

Recorregut dels autors per les llibreries de Girona
Dimecres 21 de setembre, matí, els autors signaran les obres guanyadores.
Inauguració de l’exposició de pintura “Aurora” de Cati Salazar
Dijous 22 de setembre, 19h La Mercè
Exposició de pintura de Catalina Salazar inspirada en el llibre Paradisos Oceànics
d’Aurora Bertrana, amb la participació de Mariàngela Vilallonga i amb la
col·laboració dels Amics del Museu d’Art de Girona, en motiu de la celebració dels
seus 30 anys d’existència. Aquesta exposició mostra dos mons i dues dones que
s’han retrobat a través del llenguatge universal de l’Art. Cati Salazar: “M’he amarat
dels colors, olors, sons i emocions descrites per l’autora al llarg de la seva estància
a les Illes del Pacífic durant els anys 1926 al 1929 que va plasmar en el seu llibre
Paradisos Oceànics. L’atmosfera que es desprèn d’aquesta experiència és la que he
volgut traslladar al llenç, mirant de copsar quelcom de l’essència de la natura que
descriu magistralment, així com de l’ànima de l’autora, a la que m’he aproximat
tant pel gaudi de llegir la seva obra, com pel lligam de parentiu que ens uneix.”

