
EL DARRER DIA DEL CAfÈ DE LA GRANOTA

COMPANYIA MEA CULPA
TEATRE

LITERATURA DE JESÚS MONCADA

Aquesta obra teatral és una adaptació dels contes d’El Cafè de la Granota i de 
l’esdeveniment que va canviar la vida dels mequinensans: la desaparició de 
l’antiga vila a causa de la construcció de la presa de Mequinensa i el pantà de 
Riba-roja. Els protagonistes, l’Adelaida i el Fernando, es disposen a entrar per 
darrera vegada al seu cafè. Això provoca un aldarull amb les forces de l’au-
toritat. Un cop a dins, comencen a rememorar a través de records, cançons i 
objectes els diversos personatges de Jesús Moncada. S’hi intercalen la veu i la 
música de mequinensans que van viure la inundació del poble i s’aconsegueix 
un dinamisme que capta l’atenció de l’espectador des del primer moment. 
L’humor i la ironia característics de Moncada impregnen l’obra.

La força de Mequinensa…
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EL POETA OVIDI.
POESIA NO VOL DIR SOMIAR

MERCÈ SAMPIETRO, EDUARD 
INIESTA I LLÚCIA VIVES
TEATRE

LITERATURA D’OVIDI MONTLLOR

ESPECIAL A LITTERARUM 2015

Una selecció que explora poemes inèdits que l’Ovidi va escriure al llarg de la 
seva vida i els micropoemes del poemari Dels quaranta estant, que va publicar 
el 1985. Jordi Tormo acaba d’elaborar un recull i una investigació sobre la 
vessant poètica de l’Ovidi: un recorregut a través dels seus escrits poètics i de 
la seva relació amb la poesia. Juntament amb la col·laboració de Jana Montllor, 
la filla petita del cantant, actor i poeta, que tindrà una participació especial en 
l’espectacle a Litterarum, ara es presenta aquesta selecció. La proposta, doncs, 
vol apropar al públic la relació de l’Ovidi amb la poesia, les seves seleccions i la 
seva dimensió com a poeta no només a través de les seves cançons sinó també 
de poesies pròpies i creacions inèdites.

L’Ovidi més personal…

CATALUNYA

75’

TOTS ELS PÚBLICS

www.taleiacultura.com

@TaleiaCultura

taleia@taleiacultura.com

933 196 069

15

Sample

Batch PDF Merger


