Programació especial de tardor Teatre centre
2 de novembre - 21 h.

10 de novembre - 12.30 h.
El projecte Schubert Camerata neix l’estiu del 2017 a Barcelona. Està integrat
per cinc joves músics apassionats per la música de cambra i amb un objectiu
molt concret: fer front a una de les obres més grans del repertori cambrístic, el
quintet per a cordes de Franz Schubert (1797-1828). Des de l’inici han estat
guiats pel director d’orquestra Jordi Mora. L’obra no va ser acollida amb molt
d’entusiasme per part de l’editor i Schubert només va poder escoltar-ne un
assaig privat a l’octubre, un mes abans de morir. No va ser fins el 1850 que
aquesta obra va ser redescoberta i interpretada en públic (vint-i-dos anys després de la mort del seu compositor) i va romandre sense publicar tres anys
més. El motiu d’aquesta elecció és desconegut però el que sí que és cert, és que
no passa desapercebut en el moment d’interpretar i d’escoltar el treball. L’obra
Schubert i el quintet per a dos violoncels: el so del silenci, té una duració
d’entre 50 i 55 minuts de música estructurats per tal que l’oient pugui tenir una
vivència completa des de la primera nota fins a l’última. Construïda en quatre
moviments, Schubert utilitza en la seva obra tots els paràmetres de què disposa la música per tal d’aconseguir contrastos extrems. Malgrat que cada moviment és diferent dels altres, hi ha un bon número d’elements que els connecten
de manera subtil i que ens fan percebre l’obra com a una unitat, motiu pel qual
aquesta obra és avui en dia una de les més preuades de la música clàssica de
cambra.
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L’actor Joan Carreras serà el protagonista de Tots els dies són nits, un nou espectacle basat en sonets de Shakespeare de la companyia Il·lús Teatre. Carreras compartirà escenari amb la cantant i violinista Marina Prades i el pianista Mateu Peramiquel a les ordres de Jordi Fité. Aquest és el cinquè any que Il·lús Teatre i UiU
Promotors ofereixen un espectacle de sonets de Shakespeare. Una nova proposta,
amb nous continguts, nova selecció, nous actors, que els fa sentir contents i, sobretot, útils, perquè, reivindicant la utilitat de l’inútil, volen creure que serveix
d’alguna cosa. Com deia Salvador Oliva en la introducció de Els Sonets de William: “El lector s’ adonarà immediatament que es troba davant d’una col·lecció de
poemes excepcional. Si hi entrem sense prejudicis, trobarem que, d’aquests sonets,
ja no en podem prescindir mai més. Els llegirem i els tornarem a llegir per necessitat de l’esperit...”. Amb el cinquè espectacle d’aquesta saga, el públic haurà tingut
l’oportunitat de conèixer pràcticament tots aquests poemes publicats per primer
cop l’any 1609 i convertits en uns referents de la poesia universal.

PALAU DE L'ABADIA

Il∙lús teatre
Tots els dies són nits
de W. Shakespeare

JOAN CARRERAS (actor)
MARINA PRADES (veu i violí)
MATEU PERAMIQUEL (piano)
JORDI FITÉ (director)

Dissabte 2 de novembre ∙ 21h ∙ 15 e
PALAU DE L'ABADIA

Quartet Calders

amb Guillem Pareja

Schubert i el quintet
per a dos violoncels:
el so del silenci
Diumenge 10 de novembre ∙ 12.,30 migdia ∙ 12 e
TEATRE CENTRE

Judit i Meritxell
Neddermann
& band
NADALES
Dissabte 14 de desembre ∙ 21h ∙ 15 e
Venda d’entrades: Oficina de turisme i 1 hora abans a la taquilla de cada lloc.
Organitza:

Col·labora:

Delegació Local Oncolliga

Conill al forn amb rovellons

El 17 de novembre, la Delegació Local d’Oncolliga ha organitzat, com cada
any, el dinar solidari d’ajuda al malalt de càncer, que tindrà lloc al pavelló
a partir de les 14 h.
També hi haurà l’actuació musical de la coral Les Veus del Ter.
En acabar el dinar, també hi haurà el Gran sorteig.
El preu del tiquet és de 22 € i es poden adquirir a l’Oficina de Turisme i a la
rellotgeria Casademunt.

Ingredients: 1 conill tallat a quarts, 400 g de rovellons frescos, 4 tomàquets
madurs, 4 patates a rodanxes, 1 ceba tallada a la juliana grossa, 4 grans d’all
sencers, oli d’oliva, pebre negre, una branca de romaní, un raig de vi blanc,
sal i all i julivert per a la picada del bolets.
Variants: Podeu emprar més bolets de temporada i podeu cuinar el mateix
plat amb altres carns (pollastre, gall dindi, etc..)
Temps d’eleboració: 70 minuts
Eleboració: Prepareu la carn i la verdura. Procureu seleccionar rovellons de
mida mitjana o petita per afegir-los sencers. Peleu les patates i talleu-les a
rodanxes gruixudes. Poseu les patates en una safata de forn amb oli. Saleules i empebreu-les. Tireu-hi per sobre la ceba tallada. Ara, salpebreu el conill per les dues bandes i col·loqueu-lo sobre les patates. Repartiu uns alls
sencers per la safata, així com els tomàquets partits per la meitat, que també
heu de salar una mica. Poseu un parell de branques de romaní per sobre.
Ara, tireu un bon raig d’oli d’oliva per sobre i enforneu-ho a uns 200 graus
durant una hora. A mitja cocció, passats uns 20 minuts, afegiu-hi un raig
de vi blanc. Com una copa aproximadament. Mentre es cou el conill, aprofiteu per netejar els rovellons. Recordeu que no convé mullar-los massa. És
preferible netejar-los amb un paper o drap humit. Trinxeu un parell d’alls
amb el julivert. En una paella amb una mica d’oli, fregiu els bolets amb sal.
Tireu-hi la picada d’all i julivert per sobre. Deixeu que es facin una estona i
li doneu la volta. A mitja cocció del conill, doneu-li la volta.
Quan faltin 15 minuts per acabar la cocció, afegiu els bolets al conill, amb
suc i tot. Deixeu-ho coure tot plegat fins que tingui un bonic color daurat. I
ja ho podreu servir. A gaudir d’aquests productes senzills però extraordinaris alhora que ens ha donat la nostra terra. Bon profit!

Grup Fotogràfic Abadesses
El 30 de novembre, el Grup Fotogràfic Abadesses ha organitzat la xerrada
Viatge al Paradís, les aus de Papua Nova Guinea a càrrec de Jordi Sargatal,
que tindrà lloc al Palau de l’abadia a les 18h.
Jordi Sargatal, és un ornitòleg i naturalista que des del 1972 es dedica a
l’estudi de la naturalesa, concretament a les aus, i a les zones humides com
a sistema natural.
Ens parlarà del seu viatge a Papua Nova Guinea per veure les aus del paradís, un viatge de 30 dies on només 3 van dormir en un llit. Van caminar 9
hores per dins d’un riu per ser la tercera persona blanca en veure un talègal
de Waygeo, un extrany ocell que no incuba els seus ous.
Un viatge amb guies locals, on ells -visitants- havien de prendre directament un antibiòtic, perquè cap repelen d’insectes seria prou eficient. I així
un llarg etcètera d’anècdotes d’un viatge èpic en un entorn, encara avui,
salvatge.
A la xerrada es sortejarà entre els assistents un llibre de
Tim Laman i Ed Schooles titolat “Birds of Paradise”, la
primera antologia que recopila fotografies de les 39
espècies d’aus del paradís.

Recepta i imatge: www.catalunyacuina.com

TERCERA CATALANA ( DISSABTES A LES 16 h )
9 de novembre. C.E. Abadessenc - Angles C.E.,A
23 de novembre. C.E. Abadessenc - Sant Privat D’en Bas, F.C,A

Aquesta és l’Anita Una cançó de molt lluny
Laia Aguilar
Sara O’Leary

Love, Simon
Becky Albertally

JUVENIL SEGONA DIVISIÓ ( DISSABTES A LES 16:30 h )
2 de novembre. FEC Vall del Ter, B - Sarria Ter, C.F.,A
23 de novembre. FEC Vall del Ter, B - La Canya, A.E.,A
ALEVÍ SEGONA DIVISIÓ ( DISSABTES A LES 12:15 h )
2 de novembre. FEC Vall del Ter, B - Vall D’en Bas Club Futbol,B
16 de novembre. FEC Vall del Ter, B - Escola F. Bosc de Tosca, C,D
30 de novembre. FEC Vall det Ter, B - Escola Futbol del Ripollès A.E,B
BENJAMÍ PRIMERA DIVISIÓ ( DISSABTES A LES 10 h )
9 de novembre. FEC Vall del Ter, A - Santa Eugènia Club Futbol, E
23 de novembre. FEC Vall del Ter, A - Besalú, C.E., A

Amor del meu cor
Gabriel Tallent

Fatxa
Jason Stanley

Una doble vida
Flynn Berry

BENJAMÍ TERCERA DIVISIÓ ( DISSABTES A LES 11:15 h )
9 de novembre. FEC Vall del Ter, B - Fundació Unió Esportiva Olot, C

2 de novembre - 21h. II Cicle de tardor, Espectacle Tots els dies són nits
de William Shakespeare – IL·LÚS TEATRE. Al Palau de l’Abadia

The Girl in the woods
Camilla Lackberg

Cooltureta
Raquel Córcoles

La història viscuda
Joan B. Culla

10 de novembre - 12.310h. II Cicle de tardor, Schubert i el quintet per a
dos violoncels: el so del silenci – QUARTET CALDERS AMB GUILLEM
PAREJA. Al Palau de l’Abadia

17 de novembre - 14h. Dinar de la Fundació Oncolliga. Al Pavelló Municipal de Sant Joan de les Abadesses.
Més informació a www.santjoandelesabadesses.cat
30 de novembre - 18h. Conferència Viatge al Paradís, les aus de Papua
Nova Guinea a càrrec de Jordi Sargatal. Al Palau de l’Abadia.

3 de novembre - 12h. Visita amb motiu del SOM CULTURA Festival de
les experiències culturals – Costa Brava i Pirineu de Girona. Els enigmes de Sant Joan - Visita familiar. Al Palau de l’Abadia.
8 de novembre - 19h. Setmana Bio, Xerrada i degustació formatges a
càrrec de Mel Brusaferri. A la Biblioteca municipal Josep Picola.
9 de novembre - 18h. 6è FESTIVAL GOLLUT, Inauguració exposició
Kim Manresa, 45 anys dedicats al fotoperiodisme. Projecció del documental Gurumbé, canciones de tu memoria negra seguit de cinefòrum.
Al Palau de l’Abadia.
Organitza: Festival Gollut.
9 de novembre - 11h. Taller de màgia Fabrica el teu propi truc! A la
Biblioteca Municipal Josep Picola.
16 de novembre - 11h. Taller de lectura amb gossos de teràpia. ATAGI.
A la Biblioteca Municipal Josep Picola.
16 de novembre - 18h. Presentació del llibre Les set caixes de Dory
Sontheimer. Al Palau de l’Abadia.

23 de novembre - 11h. Presentació de la sessió del còmic i taller de dibuix. A la Biblioteca Municipal Josep Picola.
23 de novembre - 18h. Presentació del llibre Entre Murs de Marta Segura Cloquell. Al Palau de l’Abadia.
29 de novembre - 17.30h. Conte sobre discapacitat. A la Biblioteca Municipal Josep Picola.
Col·labora: Fundació MAP
29 de novembre - 11h. Cinema infantil Buscando a Nemo. A la Biblioteca
Municipal Josep Picola.
29 de novembre - 19h. Cinema adults Intocable. A la Biblioteca Municipal Josep Picola.
VISITES GUIADES
2, 9, 16, 23 i 30 de novembre - 12h. Sant Joan de les Abadesses, la joia del
romànic. Punt de sortida: Oficina de Turisme – Palau de l’Abadia
Organitza: Terra de Comtes i Abats
3 de novembre - 12h. SOM CULTURA, Visita guiada Els enigmes de
Sant Joan. Punt de sortida: Oficina de Turisme – Palau de l’Abadia
Organitza: Patronat de Turisme Costa Brava Girona
EXPOSICIONS
Del 26 d’octubre al 12 de gener - De 10 a 14 h i de 16 a 19 h. Exposició
La poètica de la fragilitat de Mario Pasqualotto. Col·lecció Fundació
Vila Casas. A l’Espai Art l’Abadia - Palau de l’Abadia
Del 9 de novembre al 2 de desembre - De 10 a 14 h i de 16 a 19 h. Quim
Manresa, 45 anys dedicats al fotoperiodisme. 6è Festival Gollut. Al
Palau de l’Abadia.

