
 

ACTIVITATS

Música

CAL ROSAL
Konvent Diumenge, a les
19.30 h, concert de Kanipchen
Fit, banda holandesa formada
per Empee Holwerda (guitarra i
veu), Glòria (cantant, artista i
poeta) i Frankie (bateria). Entra-
da: 5 euros.

IGUALADA
Teatre de l’Ateneu Avui, a les
21 h, concert teatral, amb ves-
sant còmic, Concerto a tempo

d’umore, ideat i dirigit pel man-
resà Jordi Purtí i interpretat per
l’Orquestra de Cambra de l’Em-
pordà. Entrades: 18 euros (15 eu-
ros amb descomptes per a diver-
sos col·lectius). A la venda al
Punt de Difusió Cultural i Turísti-
ca, de dimarts a divendres, de 19
a 21 h; i dissabte, d’11 a 14 h.
També a www.ticketea.com i a la
taquilla del Passatge Vives una
hora abans de la funció.

MANRESA
Teatre Kursaal Avui, a les 21
h, a la Sala Petita. Dins del cicle
D’Arrel, concert de Maria Arnal
(veu) i Marcel Bagés (guitarra
elèctrica), que oferiran melodies
tradicionals remesclades a par-
tir de músiques de fonoteques
digitalitzades. Entrades: 15 eu-
ros (12 euros amb el carnet del
Galliner, per a majors de 65 anys
i menors de 25 anys i estudiants
d’escoles de música). A la venda
a les taquilles, al 93 872 36 36 i a
la web www.kur-saal.cat. 
Voilà! Cafè-teatre (Cós, 74)
Avui, a les 16.15 h, projecció en
pantalla gran del Barça-Madrid.
Gratuït. Reserves de taula: en-
trades@voila.cat. A les 00 h,
concert de David Ros (versions).
Entrada gratuïta. Diumenge, a
les 20 h, concert d’Antonio Prie-
to, que farà un tribut a Paco de
Lucía. Entrades: 8 euros. Venda
anticipada i reserves de taula a
entrades@voila.cat. Dilluns, a
les 22 h, espectacle de cabaret
de La rateta que escombrava
l’escaleta. Entrada amb taquilla
inversa.
Stroika (av. dels Dolors, 17)
Avui, a partir de les 01 h, Stroika
Sessions a Warsaw i Buff Bay.
Entrada gratuïta fins a les 02 h.
A partir de les 02 h, 6 euros amb
cervesa, 9 euros amb combinat i
12 euros amb 2 combinats.
El Sielu (plaça Valldaura, 1)
Avui, de 00 a 06 h, sessió amb
Danny Romero de convidat es-
pecial i Sergi Torra i Edgar Pérez.
Entrades: 13 euros, anticipades.

MOIÀ
Auditori de Sant Josep Avui,
a les 20 h, concert de la pianista
Karla Martínez, que interpretarà
obres de Beethoven, Chopin, De-
bussy, Falla i Lecuona. Organit-
zació: Joventuts Musicals de
Moià.

SANT FELIU SASSERRA
L’Ateneu Diumenge, a les 18
h, concert d’Oyuna Baturova
Grup, que treballa en l’enregis-
trament del seu primer CD. El
grup és format per la cantant de
Buriàtia, una república russa de
Sibèria; Josep Noguera, Francesc
X. Riera Xerina i Manel Ribera.
Entrades: 5 euros.

LA SEU D’URGELL
Catedral de Santa Maria d’Ur-

gell Diumenge, a les 18 h,
concert d’orgue La leyenda de

Maese Perez el organista, amb
orgue i rapsoda. Gratuït.

VALLCEBRE
La Rectoria de Vallcebre

Diumenge, a les 20 h, concert a
càrrec del cantautor Raül Benéi-
tez, que presentarà Vorejant
l’ànima. Entrada lliure i la volun-
tat per als músics.

Escena

CASTELLBELL I EL VILAR
«Grease. El musical» Diu-

menge, a les 18 h, al Casino Bo-
rràs. Representació de teatre
musical. Entades: 5 euros.

CASTELLNOU DE BAGES
«El visitant nocturn» Avui, a
les 18.30 h, a l’edifici Montserrat.
El grup de teatre de l’ACR de Fals
presentarà l’adaptació dramàti-
ca de l’obra de Maria Manuela
Reina El pasajero de noche. En-
trades: 6 euros amb entrepà. Or-
ganització: La Natura.

ESPARREGUERA
«El rei lleó» Diumenge, a les
18 h, a la sala gran del teatre de
La Passió. Espectacle dels alum-
nes de l’institut El Castell d’Espa-
rreguera. Entrades: 6 euros per
als menors d’edat; i 10 euros per
als majors d’edat. 

IGUALADA
«In Memoriam» Avui, a les 21
h; i diumenge, a les 19 h, al tea-
tre de l’Aurora. Els gallecs El re-
trete de Dorian Gray oferiran un
espectacle fet a partir de foto-
grafies antigues de cobren vida i
transporten els espectadors a
una ciutat europea de finals del
segle XIX. Entrades: 15 euros (12
euros amb descomptes). A la
venda a www.teatreaurora.cat, i
a la taquilla una hora abans de
cada funció. 

MANRESA
Presentació de la programació

de la nova temporada del tea-

tre Kursaal Diumenge, a les
12 h, a la Sala Petita. Amb la par-
ticipació d’artistes com Jo Jet i
Maria Ribot, Raül Benéitez, la
Companyia Bratislava, Ivan Ta-
pia d’Scape Show i MTM del mu-
sical Dolly, una dona exasperant.
Hi haurà música en directe, sor-
tejos... Accés lliure i gratuït, limi-
tat a la capacitat de la sala. 
«El llibre dels mormons»

Diumenge, a les 18 h, a la Sala
Gran del teatre Kursaal. Musical
dels creadors de South Park
adaptat i dirigit per Arnau Abella
a càrrec de Lacetània Teatre de
Solsona. Entrades: 12 euros (10
euros amb el carnet del Galliner,
per a menors de 25 anys i majors
de 65 anys). A la venda a les ta-
quilles, al 93 872 36 36 i a
www.kursaal.cat. 

MONISTROL DE MONTSERRAT
Homenatge a Shakespeare i

Cervantes Avui, a les 21 h, al
teatre Art i Esplai. Els alumnes
de l’Aula d’Arts Escèniques de
l’institut Bages Sud oferiran
dues obres: Romeu i Julieta: els

amans del Llobregat i Las aven-
turas del ingenioso hidalgo Don

Quijote de la Mancha. Entrades:
5 euros. Serviran com a donatiu
per al viatge de fi d’etapa de 4t
d’ESO.

PIERA
«Erbeste (boja per complau-

re)» Avui, a les 19 h, al local
Sesoliveres. La companyia Erra-

teke posa en escena una obra
que reflecteix com avui dia la ca-
pacitat d’adaptació esdevé ne-
cessitat i tot allò que som capa-
ços de fer per aconseguir una
feina. Entrades: 3 euros.

Monòlegs

ESPARREGUERA
«El show de AuronPlay»

Avui, a les 19 h, a la sala gran del
teatre de La Passió. Espectacle
del youtuber Raúl Álvarez. En-
trades: 15 euros. També es pot
participar, per 25 euros, al
meet&greet de les 17.30 h. A la
venda a ticketea.com. Informa-
ció: 649 995 558.

Fotografia

IGUALADA
Es busquen fotos antigues

d’Igualada Per al llibre
l’Abans d’Igualada 1960-1985 es
busquen fotos de particulars i/o
entitats que il·lustrin la vida quo-
tidiana, associativa, activitats
festives, esportives... Es digitalit-
zaran i es tornaran als propieta-
ris. Cal adreçar-se a Pol Junyent
Molins: 661 84 98 13 (tardes) o
igualada@efados.cat.

Cinema

AVINYÓ
«American Beauty» Diu-

menge, a les 17.30 h, al Catalun-
ya. Entrada gratuïta. Organitza-
ció: 8mm.

CASTELLTERÇOL
«Astral» Diumenge, a les
17.30 h, al Centre Espai Escènic.
Projecció del documental del
programa Salvados, en col·labo-
ració amb Proactiva Open Arms.
Hi haurà cinefòrum amb el su-
port de Stop Mare Mortum.

SOLSONA
«Storm» Avui, a les 18 h, al
Tatrau Teatre. Estrena de la nova
pel·lícula de Teixons Produc-
cions, grup de joves de 15 anys.
També es projectarà un video de
10 minuts per celebrar els 10
anys de la iniciativa. 

Pintura

L’ESTANY
45è concurs de pintura ràpida

 Se celebrarà el dijous 8 de
desembre, coincidint amb la
Fira de l’Estany. La inscripció és
gratuïta i cada concursant podrà
presentar una sola obra feta in
situ. El segellat de teles es farà a
a partir de les 8.15 h a la planta
baixa de l’ajuntament i les obres
es podran presentar fins a les 13
h a la plaça del Monestir. El vere-
dicte es farà públic a les 13.45 h.
Amb les obres participants es
farà una exposició virtual al Fa-
cebook Viu l’Estany, per tal de
publicitar els artistes. 

Lletres

IGUALADA
«Viatge al món dels tions»

Avui, a les 18 h, a l’Abacus (Santa
Caterina, 22). Presentació del lli-
bre de Ton Lloret, il·lustrat per
Martí Garrancho.

MOIÀ
«Argelagues» Avui, a les 12 h,
a la bibioteca. Tertúlia amb l’es-
criptora i periodista Gemma

LLIBRES

El rostre poètic de Carner
Els onze llibres de poesia de Josep
Carner, entre els anys 1904 i 1924, són
els protagonistes absoluts del primer
volum de l’edició crítica de l’obra
completa de l’escriptor, empresa pel
professor i marmessor literari Jaume
Coll, i que publica Edicions 62.

EFEBARCELONA

ncoll va presentar dijous el primer lli-
bre de la col·lecció, en el qual s’agrupen
un total de 726 poesies, «tal com van ser
escrites i presentades, respectant fins i
tot la seva ortografia», i set d’elles són
«absolutament inèdites». treballant
amb mètodes pràcticament detectives-
cos, coll s’ha submergit durant dècades
en l’obra de carner, del qual fins ara no

es disposava d’una o més edicions de
les seves obres completes, cosa que sí
que ha passat amb joan maragall, car-
les riba o josep maria de sagarra.

el primer volum, de 1.072 pàgines,
inclou tots els versos comentats de Lli-
bre dels poetes (1904); Primer llibre de
sonets (1905); Els fruits saborosos
(1906), II llibre de sonets (1907); Verger
de les galanies (1911), Les monjoies
(1912), Auques i ventalls (1914), La pa-
raula en el vent (1914); Bella terra, bella
gent (1918); L’oreig entre les canyes
(1920) i La inútil ofrena (1924). l’any
que ve apareixerà un segon títol dedicat
a la poesia dispersa, del 1896 al 1924,
publicada en diaris i revistes i altres, 510
peces mai abans recollides en un llibre.  

josep carner

Llibres de poesia

1904-1924

60 EUROS
1076 PÀGINES
EDICIONS 62

EDICIÓ DE JAUME COLL

elena ferrante

L’amor que molesta
PORT BO. 15,50 EUROS. NOVEL·LA

 De l’autora de l’aclamada tetra-

logia, el nou segell en català Port

Bo comença la publicació de la

seva primera trilogia. En aquest re-

lat, Delia investiga què li va passar

a la seva mare, l’Amalia, el dia que

va morir ofegada.

angelika schrobsdorff

Tu no ets una mare com

les altres
LA CAMPANA. 23,95 EUROS. NOVEL·LA

 L’autora reconstrueix la vida de

la seva mare, l’Else, una dona que

va néixer en una família de la bur-

gesia jueva de Berlín i va viure amb

plenitud i contradiccions els anys

bojos d’entreguerres. 

marta vergés

Menja’t el tarro
COSSETÀNIA. 16,90 EUROS. CUINA

 Els aliments naturals que surten

de la terra són els ingredients de

les seixanta receptes de pot que

Vergés presenta en aquest llibre,

amb la voluntat de proposar una

cuina saludable i ecològica i el con-

sum de vegetals primaris.

roser capdevila

La ciutat
ANGLE. 13,50 EUROS. INFANTIL

 Els parcs, les estacions i els cen-

tres comercials són llocs que carac-

teritzen una ciutat. L’Espiet és un

ocell curiós que vola i segueix dos

nens que es passegen per la seva

localitat. Els petits lectors són con-

vidats a buscar l’animal.

d. e. stevenson

El matrimoni de la

senyoreta Buncle
VIENA. 26 EUROS. NOVEL·LA

 La Barbara Buncle, feliçment

casada amb el seu editor, vol anar

a viure als afores de Londres. Quan

troba una casa, un advocat li dóna

un document erroni: el testament

estrafolari d’una anciana.

george steiner

En lo profundo del mar
SIRUELA. 26 EUROS. NARRATIVA

 El volum recull les millors obres

de ficció del reconegut assagista

George Steiner, un seguit de textos

que apleguen els temes que sem-

pre han interessat l’autor: la inhu-

manitat en el cor de la cultura i

l’enigma i el poder del llenguatge.

kelly brogan

Tu mente es tuya
La verdad sobre la depresión

femenina

URANO. 18 EUROS. SALUT

 A partir de la definició dels trets

propis de la depressió en les dones,

l’autora proposa un programa de

recuperació sense medicaments i

millorant temes com l’alimentació.

maria teresa ocaña

Los fauves
FUNDACIÓN MAPFRE. 42,90 EUROS. ART

 La Fundació Mapfre acull fins al

29 de gener a Madrid una de les ex-

posicions més rellevants que s’han

fet en les últimes dècades sobre el

moviment pictòric del fauvisme,

caracteritzat per l’ús intensiu del

color. El catàleg en dóna testimoni.

CULTURES
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“La lectura és a la ment 

el que l’exercici al cos”
Joseph Addison, escriptor
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