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CULTURES 

AVINYÓ
Tallers Musicals d’Avinyó

Avui, a les 18 h, al local Cata-
lunya, concert de clausura dels
tallers familiars on infants, jo-
ves i adults presentaran el tre-
ball vocal, corporal i instru-
mental realitzat durant els
cursos. Entrades: 5 euros. Di-
lluns, a les 22 h, a l’Ateneu
Popular la Teia (pati del centre
cívic), jam d’obertura a càrrec
dels professors del Curs de
Jazz i Música Moderna. 

CAL ROSAL
Konvent Avui, a les 19 h, a
la capella, concert de Puput
(po d’estadi, Manresa). Fins al
27 de juliol, exposició de ví-
deo art de Miguel Andrés. 

CASTELLBELL I EL VILAR
Vesprades d’estiu al Vilar

Dilluns, a les 21.30 h, a l’Era
del Puig, concert de Carla Mo-
tis Trio (jazz clàssic). Entrada
gratuïta. Hi haurà coca, xocola-
ta i mistela a la sortida. Orga-
nització: Veïns del Vilar. 

MANRESA
Voilà! Cafè-teatre (Cós, 74)
Avui, a les 20 h, sessió del Ci-
cle de Flamenc amb Caridad
Delgado i Edgar Platón. Entra-
des: 5 euros.

MARTORELL
Festival PAS: Pont a les Arts

Sonores Avui, a les 21.30
h, espectacle De Pas, de la Cia.
Industrial Teatrera. Activitats
gratuïtes i a l’aire lliure. 

MOIÀ
Festival Viñas Avui, a les
21 h, al parc municipal, concert
que l’Orquestra Sons d’Art, de
la 5a Trobada Internacional
d’Orquestra, amb el director
François Ragueau.

OLIUS
Església de Sant Esteve

Avui, a les 21 h, concert de la
cantant Lídia Pujol en el marc
d’una gira sota el nom d’Iter
Luminis (Camí d’Identitat). En-
trades: 12 euros, anticipades a
l’Oficina d’informació i turisme
del Solsonès; i 15 euros, a ta-
quilla. Reserves: reserves@li-
diapujol.com.

RINER
34è cicle «Els orgues de Ca-

talunya» Avui, a les 13 h,
al santuari del Miracle. A càrrec
de l’organista Ignacio Ribas.
Entrada lliure, amb aportació
econòmica voluntària. 

MANRESA
«A pell», festival de teatre

de petit format Avui, a les
21 h, al carrer del Balç, repre-
sentació de La edad de la ci-
ruela, obra d’Arístides Vargas
amb Elisabet Asens i Mari Paz
Correa. Entrades: 12 euros. A
la venda al teatre Kursaal i al
carrer del Balç.

NAVARCLES
«El somni d’una nit d’es-

tiu» Avui, a les 18 h, al tea-
tre-auditori Agustí Soler i Mas.
Espectacle musical basat en

l’obra còmica de Shakespeare,
adaptat i dirigit per Ivan Cam-
pillo, amb els participants en el
segon taller de teatre musical,
organitzat per l’Escola de Mú-
sica de Callús. Entrades: 12
euros, i 15 euros el mateix dia
de la funció. Disponibles a
http://navarcles.fila12.cat.

PERAFITA
«Els Puig i el Castellnou,

quin enrenou!» Avui, a les
17 h, al poliesportiu, represen-
tació de la comèdia a càrrec
del grup de teatre La Trebine-
lla, dins l’Aplec de Santa Mar-
garida. L’obra, escrita i dirigida
per Antoni Baig, és un home-
natge a Jaume Puig de Perafi-
ta i els seus dos fills Francesc i
Antoni Puig i Sorribes, sig-
nants del Pacte dels Vigatans
l’any 1705. En el marc del Tri-
centenari al Lluçanès.

BAGÀ
19è Festival Càtar del Piri-

neu -Festes de la Baronia

de Pinós Avui, a les 10 h,
obertura de la 7a Mostra de
productors agroalimentaris del
Berguedà i demostració d’ela-
boració de productes i oficis al
nucli antic. A les 10 h, cercavi-
la amb els Ministrers de l’Aixa-
da per tot el nucli antic. De 10
a 13 h, obertura i visita al
Campament medieval militar,
situat a la Font del Calic, pont
de la Vila i cementiri vell, on es
podrà coneixer de primera mà
les vides, costums i treballs
dels grups de recreació históri-
ca amb tallers i jocs. De 10 a
13 h, vistes guiades al palau
dels Pinós. A les 10.30 h, es-
quetxos teatrals a càrrec de
Grup de Teatre la Faia i el Grup
d’Esplai Penyes Altes per tot
el nucli antic. A les 11 h, al pati
d’armes de Palau, conte per a
menuts a càrrec dels Minis-
trers de l’Aixada. A les 11 h,
inici del torneig de tir amb arc
a càrrec d’Arquers de Brocà a
la plaça de Sant Roc. A les 12
h, conferència dels Almogà-
vers de Saragossa. A les 13 h,
entrega de trofeus dels dife-
rents concursos per part dels
senyors Barons a la plaça Por-
xada. A les 14 h, tancament
de la 7a Mostra de productors
agroalimentaris del Berguedà i
demostració d’elaboració de
productes i oficis amb cercavi-
la dels senyors Barons, grups
de recreació històrica, els Mi-
nistrers de l’Aixada i el grup
teatre La Faia. A les 17 h, a la
plaça Porxada, finals de Sobi-
rans i Jussans. A les 21 h, a
l’església de Sant Esteve, Nit
Els Trobadors amb Toni Gol i
Ana Mari Madrid. Actes
paral·lels: vistes a Palau, Cen-
tre Medieval i dels Càtars i Sala
de les Pintures. Exposició de
pintura d’Elena Cuixart al Pa-
lau dels Pinós. Taverna a Palau
dels Pinós. Jocs infantils a la
plaça de Sant Esteve a càrrec
de Bagadani Militi Templi. 

CAL VIDAL
Festa major Avui, a les 17
h, ball amb Miquel Cervantes. 

CASTELLAR DEL RIU
Aplec del Pi de les Tres

Branques Avui, a les
8.30h, sortida del bus des de

Berga, de la parada de l’esta-
ció d’autobusos. Tornada a
Berga en finalitzar el dinar de
germanor. A partir de les 8 h,
servei de bar i esmorzars. Hi
haurà servei de bus gratuït,
d’anada i tornada, entre el
centre cívic i el Pi. A les 10 h,
inici de la diada, amb l’arribada
dels Motars per la Indepen-
dència, cercavila amb els Ge-
gants d’Espinalbet, trabucaires
de Castellar del Riu. També
arribada del rei infant Jaume I,
amb el seu tutor i la cort d’in-
fants. A les 10.30 h, els mem-
bres de l’Assemblea Nacional
Catalana conviden a formar
una V (de Via, Voluntat, Votar i
Victòria). Es demana a tothom
que porti samarretes grogues.
A les 11 h, actuació dels Cas-
tellers de Berga. Tot seguit,
els amics actors d’Indrets del
Record representaran el poe-
ma Lo Pi de les Tres Branques,
de mossèn Jacint Verdaguer,
que dóna sentit patriòtic al Pi.
A continuació es farà l’ofrena
floral al Pi Vell. Seguidament,
parlaments al Pi Vell a càrrec
de diferents personalitats d’a-
rreu dels Països Catalans. Cant
dels Segadors i ballada de sar-
danes amb la Cobla Pirineu. A
les 13 h, al Pi Jove, acte patriò-
tic i parlaments a càrrec del
Casal Panxo. A les 14.30 h,
arrosada al centre cívic. 

ESPARREGUERA
15a Trobada a l’ermita de

Santa Margarida del Cairat

Avui, a les 18.30 h, sortida
de la rotonda de l’institut El
Cairat, amb vehicles particu-
lars, cap a l’ermita preromàni-
ca. A les 17 h, missa. Organit-
zació: Col·lectiu Esparreguerí
de Recerques.

PUIGCERDÀ
Festa Major del Roser

Avui, a les 11.30 h, sortida
des de la plaça de l’Ajunta-
ment, cercavila pels carrers de
Puigcerdà amb les Majorettes i
la Banda de Puigcerdà. A les
12 h, missa solemne a l’esglé-
sia parroquial de Sant Domè-
nec. A les 12 h, a l’envelat, ani-
mació infantil amb Viri Virom i
el seu espectacle Festiball. A
les 12.30 h, sortida des de la
plaça de l’Ajuntament de la
cercavila pels carrers de la Vila
de Puigcerdà i ball de gegants
amb la Colla Gegantera i Gra-
llers de Puigcerdà. A les 13 h,
a la plaça Cabrinetty, audició i
ballada de sardanes amb la
Cobla Principal de La Bisbal. A
les 18 h, a l’envelat, concert de
festa major amb l’orquestra La
Principal de la Bisbal. A les
19.30 h, sortida des de la pla-
ça de l’Ajuntament de la cerca-
vila pels carrers de Puigcerdà
a càrrec de la Fanfàrria d’Osse-
ja. A les 23.30 h, a l’envelat,
ball de nit amenitzat per l’or-
questra La Principal de la Bis-
bal. A continuació, per al jo-
vent, actuació del grup Virus.
Dilluns, a les 11 h, concentra-
ció a la plaça Cabrunetty per a
la 17a Pujada Refrescant a
l’Estany, amb els Grallers de
Queixans. A les 12.30 h, al
parc Schierbeck, sardanes amb
la Cobla Selvatana. A les 16 h,
al casal Sant Domènec, 16è
Campionat de Truc Trofeu Vila
de Puigcerdà Roser 2014. Ins-
cripcions 30 minuts abans al
mateix local. A les 18 h, a l’en-
velat, concert de Festa Major
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AGENDA D’ACTIVITATS

La catalana Rosa Ribas i l’alemanya
Sabine Hofmann han tornat a
l’Espanya dels anys 50. Ara, per
situar l’acció de la seva segona
novel·la en un escenari rural. Un
poble del Maestrat on res ni ningú no
és el que sembla.

Després de l’èxit internacional de Don
de lenguas, ambientat en la grisa barce-
lona del 1952, la jove periodista ana
Martí viatja a un escenari opressiu, un pe-
tit poble del Maestrat en el gèlid hivern
del 1956 on l’església i els poders fàctics
exerceixen un sever control a través de la
ignorància i la superstició. Del gris, al ne-
gre, El gran frío (siruela) és el segon lliu-
rament d’una trilogia que explora i posa
a primera línia la dura i trista vida d’uns
anys de silenci i de misèria en aquella Es-
panya fosca –i gens tractada en novel·la
negra– de la dècada dels 50.

Ribas i Hofmann recuperen la prota-
gonista de la primera novel·la, una in-
tel·ligent ana Martí que paga car el seu
primer èxit com a periodista a la van-
guardia. la retrobem, ara, com a repor-
tera del popular setmanari de successos

El Caso, on ha de signar amb pseudònim,
ha d’esquivar la censura i a qui el seu cap,
Enrique Rubio –periodista real de la pu-
blicació– envia a un poblet per cobrir el
cas d’una nena a qui, suposadament, han
brotat els estigmes de la passió. Una
santeta? així s'inicia una novel·la molt at-
mosfèrica on el fred esdevé una metàfora
de l’aïllament, del silenci. Ella, ana, fo-
rastera, no és benvinguda a un poble on
la por, la fe i el fanatisme juguen les se-
ves cartes amb el poder (el cacic, l’alcal-
de, el mossèn i el sergent) per amagar el
monstre de la baixesa humana.

les dues autores, filòlogues, que tenen
molt clar que la saga serà únicament
una trilogia –com a mínim en un futur
proper–,  estan bastint un fresc d’una èpo-
ca poc explotada en el gènere. aconse-
gueixen a través dels detalls descriptius,
de la versemblant ambientació, dels
acurats diàlegs, provocar el desassossec
del lector, que, alhora, es capbussa en una
història gens lineal farcida d’uns secun-
daris de luxe, com el mestre, Miguel, el
tontodel poble, Maurici, o l’enginyosa Eu-
gènia, hereva d’una generació perduda.
Una galeria de retrats d’un passat que, so-
vint, no sembla tan llunyà.

SUSANA PAZ | MANRESA

El silenci és de color negre

LLIBRES

Rosa Ribas i
sabinE

HoFMann

El gran frío

17,95 EUROS

312 PÀGINES

SIRUELA

NOVEL·LA

222

Amb el subtítol «Baix
Empordà. 20 excursions a
peu», l’autor detalla
minuciosament els senders
senyalitzats de GR, PR i SL de
la Costa Brava. Amb una
detallada cartografia en color.



F.  XaviER  GREGoRi
Costa Brava
COSSETÀNIA. 18 EUROS. RUTES

André Van Lisbeth és un dels
mestres de referència en el
món del ioga. Pranayama és el
text més complet escrit sobre la
respiració iogui. Un clàssic en el
seu camp recuperat a petició
dels lectors.



anDRé van lysEbEtH

Pranayama 
URANO. 19 EUROS. AUTOAJUDA

GEMMa pasqUal

La rosa de paper
ALFAGUARA. 8,25 EUROS. INFANTIL

JaviER DE isUsi
He visto ballenas
ASTIBERRI. 18 EUROS. CÒMIC

Historiador de l’art, antiquari
i galerista, Artur Ramon vincula
en el volum la descoberta de
Caravaggio amb el cinema
neorealista italià.



aRtUR RaMon

Sant Jeroni penitent
de Caravaggio
PAMSA. 10 EUROS.  MONOGRAFIA

El cinèfil igualadí i Pagès
Editors posen a l’abast del públic
una antologia cinematogràfica
inèdita en el panorama català.



RaMon RobERt vilasECa

Les 500 millors
pel·lícules de la
història del cinema
PAGÈS. 20 EUROS. ANTOLOGIA

Inèdit, Serrahima va
escriure aquest assaig
ambiciós per dotar d'ideologia
els primers nuclis de joves
resistents que es van
comprometre en la pervivència
de la catalanitat.



MaURiCi sERRaHiMa

Mentrestant
RBA. 18 EUROS. ASSAIG

El lector viatjarà per la vida i
el regnat de la persona, potser,
més determinant en la formació
de Catalunya i també d’Aragó:
Ramon Berenguer IV (1113/14-
1162), comte de Barcelona i
príncep d’Aragó.



JosEp-DaviD GaRRiDo i valls 

Ramon Berenguer IV
RAFAEL DALMAU. 20 E. BIOGRAFIA

Javier de Isusi, autor de la
tetralogia Los viajes de Juan Sin
Tierra, proposa, després d’un
laboriós procés de
documentació, una revisió de
quatre dècades de la història
del País Basc.

L’escriptora valenciana
Gemma Pasqual apropa la
figura de Vicent Andrés Estellés
als infants amb la seva nova
novel·la, basada en el poema La
rosa de paper, on el poeta de
Burjassot és el protagonista.
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