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DIVENDRES 4 DE NOVEMBRE.- 19 H. BIBLIOTECA ENRIC VALOR.
PRESENTACIÓ LITERÀRIA

L’escriptora Lourdes Boïgues i Chorro (Simat de la Valldigna, 1968), és
llicenciada en Dret per la Universitat de València, té, a més a més, una
llarga  i  premiada  trajectòria  creativa  dins  del  gènere  infantil  i
juvenil. Dibuixa’m el cos és la seua segona novel·la per a adults, després
de la reconeguda i exitosa Fills de  la fam (Edicions del Sud, 2017).

L’obra conta la història de Lali, una dona valenciana que acaba de complir
els cinquanta anys. Lali és divorciada amb un fill major, un treball que no la
satisfà, unes amigues tronades, una mare impertinent i un llarg etcètera. Però
el  destí  és  molt  juganer  i  noves  dificultats  fan  que  prenga decisions  que
transformaran la seua existència. La qüestió és si està preparada per al canvi.
Ella creu que no, però, que el temps juga en contra seua. A partir d’ahí, la
vida de Lali esdevé en un carrusel de sorpreses.



La  presentació  de  l’acte  anirà  a  càrrec  de  Salvador  Sendra  i  Gasquet,
Regidor Delegat de Cultura de l’Ajuntament dels Poblets.
DIVENDRES 18 NOVEMBRE- 18:30 H. BIBLIOTECA ENRIC VALOR.

PROJECCIÓ/DOCUMENTA

EL COL·LECTIU MIRADES
presenta

VENIM DE LLUNY
UN RECORREGUT PER LA HISTÒRIA DE LA MARINA

ALTA + CURT DOCUMENTAL

“ELS POBLETS VE DE LLUNY”

Sinopsi de l’obra: 
Venim de lluny, tant com des de fa més de 300 mil anys. Som indígenes,
fenicis,  grecs,  ibers,  romans,  germànics,  africans,  navarresos,  castellans,
catalans, mallorquins i valencians. Saber d'on venim per saber on anem.

'Venim de Lluny' és un documental de la cooperativa audiovisual Col·lectiu
Miradas, dirigit per Josep Gayà i codirigida i produïda per Pau Soler. En
ell descriuen un recorregut al llarg de la història comarcal, passant per les
diferents  cultures  i  civilitzacions  que  han  habitat  estes  terres  des  de  la
prehistòria fins a hui.

Per això, Col·lectiu Miradas ha recopilat més de 60 entrevistes i converses
amb diferents historiadors, arqueòlegs, escriptors, arxivers, investigadors,
professors, així com testimonis en primera persona d'habitants de la zona.

Cal assenyalar també la banda sonora amb la que compta el documental. El
tema principal, titulat Venim de Lluny, ha estat compost per Miquel Pérez
Perelló i interpretat per Pep Gimeno “Botifarra” i Carmen Paris, compta
amb el seu propi videoclip com a homenatge als fets històrics.

Entrada lliure.

ORGANITZA: Regidoria de Cultura.
COORDINA: Mancomunitat Cultural de la Marina Alta.
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