
7 de febrer de 2017 a les 18:30h
Biblioteca Pública

Cinema: L’últim tren a Àuschwitz (Der Letzte Zug)
Direcció: Dana Vávrová i Joseph Vilsmaier

13 de febrer de 2017 a les 18:30h
Biblioteca Pública

Col·loqui sobre els llibres “Les Benignes” i “Vida i destí”,
i la seva temàtica.

Per a la lectura d’aquests llibres, des d’ara, podeu passar a recollir-los per la Biblioteca (BPT).

És el viatge sense final d’un tren pervers que ve de lluny, seguint 
un convuls itinerari. L’agafem a Àuschwitz, durant la segona guerra 
mundial. En quatre etapes, passant per Stalingrad, continuem pel 
que fou la Unió Soviètica fins l’Orient Mitjà, on ara ens hi hem encallat.

El cicle Línia contínua s’endinsa en la confrontació humana que 
marca el tràgic darrer acte de la nostra Història. Violència, domini, 
extermini, refugiats. Invasió nazi, repartiment del món en blocs, imperi 
soviètic i ensulsida, Afganistan, Txetxènia, Síria, gihad, polvorí d’orient.

Línia contínua és un cicle escènic en què un col·lectiu d’actors inter-
pretaran a l’escenari textos literaris temàtics essencials, testimonials, 
com els de Vasili Grossman i la premi Nobel Svetlana Aleksièvitx. Es-
cena complementada amb cinema, xerrades col·loqui i club de lectura 
a la BPT.

El valor de la vida
27 de gener de 2017 a les 20h
Antiga Audiència

Carta de la mare, des del gueto
Atrapada al gueto jueu, la mare escriu al seu fill, eminent físic 
soviètic Shtrum, la seva darrera carta.

Del vagó a la cambra de gas
Ja dins la cambra de gas, Sòfia ens conta les seves observacions 
i reflexions. 

Textos de Vasili Grossman, Vida i destí.
Intèrprets: Agnès Martí, Antònia Sabater, Manoli Garcia, Cinta Ramon, 
Silvina Valdez, Isabel Bitria, Montse Sans, Arga Sentís, Carmen Gómez, 
Mònica Ors, Xesca Arqués, Mireia Pons, Marta Figuerola, Àngels Sabaté, 
Encarna Laínez, Dolors Quintana.

Direcció: Sergi Xirinacs

3 de febrer de 2017 a les 20h
Biblioteca Pública

Parlen els Sonderkommando.
La seva feina, la seva motivació i justificació.

Parla l’ ex-oficial inspector SS.
Impune, ara de nou un bon ciutadà, reflexiona i ens fa memòria al 
cap dels anys. Justificació?, acusació?

Textos de Jonathan Littell, Les Benignes i de
Vasili Grossman, Vida i destí.

Intèrprets: Marcel Ferrer, Agus Farré, Anton Gasol, Antoni Salvat,
JMª Piñol, Esteve Masalles, Jesús Figueras, Montse Romans.

Direcció: Sergi Xirinacs
Al club de lectura de la BPT es farà lectura d’aquests llibres.

organitza: col·labora:


