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CULTURES

AGENDA D’ACTIVITATS

L’AMETLLA DE MEROLA
Sopar temàtic al Logos Ber-

guedà: «La Traviata»

Avui, a les 17 h, sessió dedica-
da l’òpera de Giuseppe Verdi. A
les 21 h, sopar. Preu: 36 euros.
Cal fer reserva prèvia al 93
820 41 93. 
Tarda temàtica al Logos

Berguedà: «Tosca» Diu-

menge, a les 17.30 h, sessió
sobre l’òpera de Giacomo Puc-
cini. Preu: 20 euros amb refri-
geri. Cal fer reserva prèvia al
93 820 41 93.

CALAF
Casal de Calaf Diumenge,
a les 18 h, a la sala Folch i To-
rres, concert de Quico el Cèlio,
el Noi i el Mut de Ferreries. En-
trades: 5 euros. Dins dels ac-
tes de Santa Calamanda.

MANRESA
Teatre Kursaal Diumenge,
a les 18 h, a la Sala Gran, inter-
pretació del Concierto de Aran-
juez i la simfonia núm. 3 de
Beethoven, a càrrec de l’Or-
questra Simfònica de Barcelo-
na i Nacional de Catalunya
(OBC). Entrades:  25 euros (22
euros amb el Carnet Galliner,
estudiants de música, menors
de 25 anys i majors de 65
anys). A la venda a taquilles, al
93 872 36 36 i a www.kur-
saal.cat.
Sala gòtica de l’Hospital de

Sant Andreu: D’Arrel El
concert d’Isidor Marí, que s’ha-
via de fer avui, a les 18.30 h,
s’ha supès per indisposició del
cantant. Es farà el dissabte 5
de març. Dins dels concerts or-
ganitzats per D’Arrel.
Voilà! Cafè-teatre (Cós, 74)
Avui, a les 00 h, concert de Juli
Piris (versions ). Entrada gra-
tuïta. Diumenge,  a les 19 h,
concert de Pol cruells, que pre-
sentarà el disc Astronauta de
Terrat. Entrada gratuïta.
Stroika (av. dels Dolors, 17)
Avui, a les 00 h, Carnaval
Stroika Airlines amb DJ Stroi-
kov i DJ Shakur. Entrada gratuï-
ta fins a les 02 h. A partir de
les 02 h, 10 euros amb un
combinat.

MOIÀ
Auditori de Sant Josep

Avui, a les 20 h, concert del Ci-
cle de Joves Talents Maria Vi-
lardell Viñas, del pianista Eu-
dald Buch, alumne de Vladis-
lav Bronevetzky a l’ESMUC.

SANT LLORENÇ DE MORUNYS
Hotel El Monegal Avui, a
les 18 h, concert d’Ensemble
La Colombina, formada per Ra-
quel Andueza, soprano; José
Hernández Pastor, alto; Josep
Benet, tenor; i Josep Cabré, ba-
ríton. Repertori de Música a les
Espanyes de Felip II.

IGUALADA
«Una giornata particolare»

Diumenge, a les 19 h, al Te-
atre Municipal l’Ateneu. Espec-
tacle de La Perla 29, dirigit per
Oriol Broggi i interpretat per
Clara Segura i Pablo Derqui.
Entrades: 20, 18 i 15 euros. A
la venda al Punt de Difusió

Cultural i Turística (Garcia Fos-
sas, 2) i a www.ticketea.com.
Des d’una hora abans, a la ta-
quilla del passatge Vives.

NAVARCLES
Taller: «Iniciació a la foto-

grafia: de la tècnica a la mi-

rada» Avui, de 10 a 13 h
(teoria) i de 16.30 a 18.30 h
(pràctica), a la sala d’actes de
La Creueta Centre Cultural. A
càrrec d’Abel Vilches. El dis-
sabte 13 de febrer es farà el
taller: Edició fotogràfica digi-
tal: lightroom.

NAVARCLES
Tertúlia Atrapallibres Di-

lluns, a les 19.30 h, a la biblio-
teca Sant Valentí. Tertúlia per
a alumnes de 6è sobre el llibre
Cartes d’amor, de 0 a 10 anys,
de Susie Morgenstern.
Taller d’escriptura creativa

per a adults El taller de vuit
sessions es farà durant els
mesos de febrer, març i abril.
A càrrec del poeta i filòleg Car-
les Morell. Places limitades.
Més informació a la biblioteca.

SANT JOAN DE VILATORRADA
«Rius de sal» Avui, a les
11.30 h, al Racó de les Parau-
les (Lluís Companys, 8). Xerra-
da amb Santiago Gorostiza i
Roger Lloret, dos dels autors
del llibre, que explicaran la his-
tòria sobre la salinització dels
rius Llobregat i Cardener du-
rant el segle XX. Entrada gra-
tuïta. Capacitat limitada.
«Cita a cegues» En motiu
de la celebració de sant Valen-
tí, la biblioteca Cal Gallifa con-
vida els lectors a emportar-se
un llibre en préstec sense veu-
re ni portada ni títol. Del 8 al
20 de febrer.

CARDONA
Visita a l’excavació arqueo-

lògica del camp de futbol

Avui, a les 11 h, al jaciment
que deixa al descobert el pas-
sat romà de la vila. A càrrec
d’Ainoha Pancorbo, arqueòlo-
ga municipal. Les 120 places
estan exhaurides.

SANT VICENÇ DE CASTELLET
Curset d’història L’Ajunta-
ment i Òmnium Bages organit-
zen un curset de cinc sessions
d’Aproximació a la Història de
Catalunya, a càrrec de Daniel
Diaz, doctor en Història. Es
farà cada dimarts, del 9 de fe-
brer al 9 de març, a les 19.30
h, a l’auditori M. Carme Grauvi-
lardell. L’activitat és gratuïta,
però les places són limitades i
cal inscriure’s a la biblioteca.
Tel. 93 833 08 56. O bé a ba-
ges@omnium.cat.

BAGÀ
Carnestoltes Avui, a les 20
h, concentració de les compar-
ses al carrer Pintor de Soto. a

les 20.30 h, inici de la desfila-
da de les comparses pels ca-
rrers de la vila. Arribarà al pa-
velló, on es farà el sopar amb
l’actuació de les comparses. A
les 23 h, ball de Carnestoltes
amb Carles Xandris i, tot se-
guit, sessió disco a càrrec de
Xandris DJs. 

BALSARENY
Carnestoltes Avui, a les 17
h, a la plaça de la Mel, concen-
tració i arribada del rei i la rei-
na Carnestoltes. Seguidament,
rua amb DJ Rever, Dani Magyk i
els Trastukats. En arribar a la
plaça de l’Ajuntament, pregó i
ball de confeti. A partir de les
21 h, a la Sala Sindicat, sopar-
ball de Carnestoltes amb DJ
Rever i Dani Magyk. 

BERGA
Carnestoltes Avui, a les 12
h, al centre de la ciutat, arriba-
da del rei Calçoti. I a més a
més, activitats diverses a cà-
rrec de l’ANC Berga, l’Agrupa-
ment Escolta Santa Maria i Ge-
ralda de la Portella, els Bom-
bers, la Creu Roja, el Grup Colò-
nies a Borredà, el Grup de Jo-
ves de Santa Eulàlia, els Mos-
sos d’Esquadra, la Policia Local
i Protecció Civil. A les 13 h,
festa de confeti a la plaça de
Sant Joan amb Dani Magyk. A
les 16 h, concentració de les
carrosses davant la residència
Sant Bernabé de Berga (carre-
tera de Solsona). Les inscrip-
cions es tancaran quan faltin
10 minuts per les 17 h. Els ins-
crits a través d’Internet
(www.ajberga.cat) hauran de
passar a recollir el número
d’inscripció. Es sortirà per or-
dre d’arribada. A les 17 h, inici
de la rua. Recorregut: carrer
del Roser, passeig de la Pau,
carrer Gran Via, passeig de la
Pau fins a la plaça de la Creu,
Ronda Moreta i passeig de la
Indústria, on hi haurà una re-
buda per part dels Trastukats.
Hi haurà dos jurats, un d’incòg-
nit itinerant i un d’estàtic si-
tuat a la plaça de la Creu. El ve-
redicte i el lliurament de pre-
mis es farà públic després del
sopar popular que hi haurà a la
vela instal·lada al vall, aproxi-
madament a les 0.30 h. Des-
prés de sopar, ball, gresca i xe-
rinola amb PD Nanfu i, tot se-
guit, T&T fins a les 03 h. Orga-
nització: La Bauma dels En-
cantats. Diumenge, a les 11
h, esmorzar de la Guerra de la
farina. Els del bàndol Carlí (de
color blau) esmorzaran al bar
la Lluna i els del bàndol Llibe-
ral (de color vermell), al bar Ca
la Nuri. a les 13 h, inici de la
guerra a la plaça de Sant Pere.
Hi haurà servei d’hospital de
campanya, creu verda. En aca-
bar, vermut a la plaça de Sant
Joan. Organització: La Bauma
dels Encantats. A les 17.30 h,
ball de Carnestoltes infantil al
pavelló vell amb Dani Magyk i
concert del grup d’animació in-
fantil Ai Carai! A la mitja part,
berenar per a tothom. Entra-
des: 3euros; i gratuït per als
menors de 3 anys.

CARDONA
Carnaval Avui, a les 19 h,
baixada d’andròmines, amb
sortida des dels 100 pisos.
Amb l’Armadillos Band i presi-
dida pel Carnestoltes i els seus
acompanyants: el Mo, el Monjo
i el Saladrigues. A les 21.30 h,
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Àngel Guimerà, 74 - Manresa
Tel. 93 873 38 82
www.parcir.com

La teva biblioteca

personal et donarà

saber i confiança.

L’anglès William Blades (1824-1890)
va exercir d’impressor i va destacar
com a col·leccionista de llibres vells.
En aquest volum del 1880 que reedita
el segell madrileny Fórcola, l’autor
enumera els factors que més dany
causen als preuats objectes.

diu blades que «els nens, en tota la se-
va innocència, són amb freqüència cul-
pables de llibricidi». una afirmació ro-
tunda que apareix a continuació de l’a-
vís sobre els danys que les minyones po-
den causar a una biblioteca particular en
l’afany per netejar-la de pols. els enemics
que el bibliògraf enumera són tan pre-
visibles com el foc i l’aigua, però també

n’hi ha que caminen i es comporten, en
principi, amb una normalitat que no
hauria de ser sospitosa. 

el present volum, en un format que
l’apropa a la categoria d’obra de butxa-
ca, està prologat per andrés trapiello i
conté un epíleg de javier jiménez. per les
seves pàgines corren els riscos que bla-
des analitza com a enemics furibunds
dels llibres, des de les causes naturals fins
a la ignorància i el fanatisme. publicat fa
136 anys, Los enemigos de los libros té
una frescor d’esperit que el fa ben actual.
william blades va estimar aquests lligalls
de pàgines amb veneració, fins al punt
de dedicar-hi la vida. la lectura del tre-
ball és plena d’exemples històrics i les
oportunes dosis d’humor.

TONI MATA I RIU | MANRESA

La trituradora de la història

LLIBRES

222

L’autor ressegueix el fil que
uneix la tradició mística de
l’edat mitjana i la filosofia
idealista, dues escoles de
pensament amb un lligam que
certs corrents van impugnar.



eRNst beNZ

Mística y romanticis-
mo
SIRUELA. 23,95 EUROS. FILOSOFIA

Text inèdit en castellà que
parla sobre la convivència i el
tracte entre les persones. Més
enllà de les bones maneres,
l’obra esdevé un assaig sobre la
moral escrit el segle XVIII.



adolph f. KNigge

De cómo tratar con las
personas
ARPA. 21,90 EUROS. ASSAIG

jeaN de bRuNhoff

Babar. Totes les histò-
ries 
BLACKIE BOOOKS. 22 EUROS. INFANTIL

s. tuRcoNi / t. Radice

El puerto prohibido
DIBBUKS. 22 EUROS. CÒMIC

El darrer Premi Sant Jordi va
ser per a la història d’una nena
que desapareix i d’un nen que la
va veure per últim cop, un infant
que molts anys després recorda
l’absència i el pes que va deixar.



pep puig

La vida sense la Sara
Amat
PROA. 20 EUROS. NOVEL·LA Albert Puigmoltalt és un jove

aviador que, en els primers anys
de la grisor franquista, pateix
per l’amor i pels temps que li
toca viure. La família i les
estades que realitza a
Alemanya són decisives.



domèNec jofResa

Turbulències
GREGAL. 19,50 EUROS. NOVEL·LA

Les petites Ruth i Lucille han
perdut la mare i viuen amb la
seva excèntrica tieta, en un
poblet on el seu creixement es
veu confrontat a la tensió entre
els convencionalismes del poble
i el comportament de la dona.



maRilYNNe RobiNsoN

Vida de casa
EDICIONS DE 1984. 19 E. NOVEL·LA

Jenna Metcalf decideix buscar
la seva mare, una científica que
estudiava els elefants i que va
desaparèixer una dècada enrere.
En la recerca tindrà dos ajudants:
la vident Serenity Jones i el
detectiu Virgil Stanhope.



jodi picoult

Hora de partir
UMBRIEL. 21 EUROS. NOVEL·LA

Abel ha tornat a la vida però
no recorda qui era abans que el
mar se l’empassés i, finalment,
fos rescatat per una fragata de
l’armada britànica. Els habitants
de Plymouth l’ajudaran en
aquesta recerca interior.



Volum que aplega els sis
llibres de l’elefant Babar que va
escriure i il·lustrar Jean de
Brunhoff. Textos inèdits en
català, recuperats de les
edicions originals.



william blades

Los enemigos
de los libros

TRADUCCIÓ: AMELIA
PÉREZ DE VILLAR

16,50 E. / 144 PÀG.
FÓRCOLA
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