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Data. 29 de novembre, a les
18.30 h
Espai Sala Moragues del Born,
Centre Cultural (cal inscripció)
Ambaixador del bestiari
festiu Jordi Margarit.,
periodista radiofònic.
Actualment, dirigeix i presenta
el programa ‘La primera pedra’
a RAC1.
La mostra.
Àliga, Lleó i Mulassa de
Barcelona
Garot de l’Arboç
Víbria Jove d’Igualada
Mamut Venux de Sant Vicenç
dels Horts
Godra de Caldes de Montbui
Drac de Reus
Drac Rubricatus i els quatre
dragonets infantils de
Casablanca (Sant Boi de
Llobregat)
Borinot de Foc del Vendrell
Ballades de lluïment a les 11 h,
les 13 h i les 17 h.
Més informació.
festivitasbestiarum.cat

DADES  D ’ INTERÈS

L’Àliga de
Barcelona serà
l’amfitriona en una
mostra que reunirà
figures com la
Godra de Caldes de
Montbui o la Víbria
Jove d’Igualada.
QUIM PUIG / QUIM

DASQUENS /
AJUNTAMENT IGUALADA
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Jocs i joguines diferents per triar i remenar
Tona (Osona). 14a Fira JocJoc de Tona. 30 de novembre. El pavelló

d’esports de Tona es tornarà a omplir de jocs i joguines ori-
ginals i divertides per tal que tothom hi pugui trobar el seu
joc. A la fira es pot jugar, aprendre jocs nous i comprar allò
que més hagi agradat.

Amb pedigrí
Organyà (Alt Urgell). Fira
de Sant Andreu. 29 i 30 de no
vembre. La mostra de
bestiar, la fira d’artesa-
nia i la multisectorial es
complementaran amb
esmorzar popular, ani-
mació infantil o teatre
itinerant amb Els vells
papers de Miret i Sans,
en una de les fires més
antigues del Pirineu.

Reflexions sobre els gegants i la festa
Berga (Berguedà).  País Gegant. Congrés nacional de gegants i
imatgeria festiva de Catalunya. 29 i 30 de novembre.  Berga acollirà la
tercera sessió d’aquest Congrés en què es tractarà des del
valor patrimonial de les figures fins al paper que tenen els
gegants i la imatgeria festiva en diverses festes.
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Berga serà el 7 de desembre la
capital del joc. L’Ajuntament i l’ex-
pert berguedà en aquest àmbit
Òscar Garcia, de la Cia. de Joc l’A-
nònima, aposten per consolidar el
model de la Fira del Joc i de Nadal,
que enguany arribarà com a tal a
la segona edició amb voluntat de
guanyar musculatura. La fira s’in-
clou dins les activitats del  cap de
setmana de la Puríssima que es po-
den realitzar a la capital bergue-
dana, reconeguda per la Genera-
litat com a destinació amiga del tu-
risme familiar.

La Fira del Joc i de Nadal s’ubi-
carà a la plaça Viladomat i al llarg
del passeig de la Indústria. Hi
haurà una vela on tothom qui ho

vulgui podrà jugar amb tota mena
de jocs: de construcció, de taula i
de tauler, de punteria o habilitat.
Serà un  espai obert a tothom. La
segona vela aplegarà tretze em-
preses  del sector on es podran
comprar jocs o fer la carta als Reis. 

Enguany,  com a novetat, la fira
ha incorporat un concurs de dibuix
en el qual han participat 150 alum-
nes de la ciutat. La guanyadora ha
estat Elna Ferrer, de 8 anys. El seu
dibuix, que és un joc de l’oca de
Nadal,  il·lustra el cartell. A més se
n’han fet 1.000 còpies en paper
senzill que els visitants podran
recollir al punt d’informació de la
mostra  com a regal i jugar-hi.  A
més s’han donat dos accèssits, a
Miquel Bascompte de 3 anys i

Cristian Plata d’11 anys.
Òscar Garcia va explicar que la

fira inclourà  la presència del bal-
dufaire berguedà Arcadi Salada,
que ensenyarà a jugar-hi, i també
un joc de cartes fet per dues ber-
guedanes, Queralt Bonet i Anna
Rossinyol, que han creat El Joc de
la Independència, que es podrà
veure i provar a la mostra i, si es vol,
comprar. En paral·lel i al mateix es-
cenari hi haurà 29 petites veles  que
aixoplugaran el mateix nombre
de paradistes que configuraran la
Fira de Nadal. El regidor Jaume Ve-
gas va explicar que enguany es po-
tenciarà la presència d’establi-
ments que venguin productes re-
lacionats amb Nadal com figures
o també torrons o neules.

D.C. | BERGA 

Berga busca consolidar 
el model de la Fira del Joc

S’inclou a les activitats com a destinació turística familiar de la ciutat

Per la dreta, Òscar Garcia juga amb el regidor Jaume Vegas a la presentació del certamen, ahir

D.C.

El Banc del Temps del Berguedà
ha muntat una fira al mercat mu-
nicipal de Berga avui, de 10 del
matí a 2 del migdia, on els partici-
pants s’intercanviaran productes.
Tothom qui ho vulgui hi podrà par-
ticipar. El sistema de funciona-
ment és que «la gent porta el que
no necessita i agafa el que li inte-
ressa», ha explicat Ester Giró. L’ú-

nica condició és que el que es
porti estigui en bon estat.

L’objectiu d’aquesta fira és do-
ble. Per una banda es fa al mercat
municipal per reivindicar que cal
potenciar-lo. I per l’altra es pretén
posar un contrapunt d’austeritat a
la voràgine consumista de les fes-
tes nadalenques. El Banc del
Temps proposa donar en comptes
de comprar. Hi haurà tallers.

D.C. | BERGA 

El Banc del Temps fa una
fira al mercat municipal
d’intercanvi de productes

Fira d’intercanvi del Banc del Temps a Berga aquest agost

ARXIU/MIQUEL SPA

L’exposició dels clicks de Patum
preveu superar els 5.000 visitants

Aquest cap de setmana serà el
darrer que estarà oberta al púbic
l’exposició dels clicks de Patum a
la sala del Casino de Berga. Els
seus promotors   esperen que la
mostra superi els 5.000 visitants
quan tanqui  les portes diumenge
a les 8 del vespre. 

Aquesta exposició mostra a tra-
vés de 10 escenaris diferents totes

les comparses i altres elements de
la festa berguedana per mitjà de
2.500 figures de clicks.

Aquesta exposició tindrà conti-
nuïtat. Els seus promotors ja tre-
ballen per fer nous clicks, així com
també una recreació de la plaça de
Sant Pere, l’escenari natural de la
celebració, a escala Playmobil i feta
de xocolata recreant el foc i el fum
dels fuets.

REDACCIÓ | BERGA 

Berga acull aquest cap de set-
mana la tercera sessió de País ge-
gant, Congrés Nacional de Ge-
gants i Imatgeria Festiva a Catalu-
nya, que es va inaugurar a Olot el
20 de setembre i que va continu-
ar a Solsona el 15 de novembre. La
de Berga serà la darrera d’en-
guany però el 2015 el congrés con-
tinuarà amb nou sessions més
que se celebraran en diferents po-
blacions. Una d’aquestes serà a
Cardona i estarà dedicada a les àli-
gues, segons ha explicat a Regió7
Amador Codina, membre de l’or-
ganització. I de cara al 2016 es
treballa amb la previsió que aquest

congrés esdevingui internacional.
La sessió serà la primera de ca-

ire general i estructurada en dues
jornades avui i demà. L'organitzen
de manera conjunta l'Agrupació de
Colles de Geganters de Catalu-
nya, el Patronat Municipal de la Pa-
tum i l’Ajuntament de Berga.
Aquesta activitat s’emmarca dins
els actes de commemoració del
novè aniversari de la proclamació
de la Patum com a Obra Mestra del
Patrimoni Oral i de la Humanitat
per part de la Unesco el 25 de no-
vembre de l’any 2005.   

La jornada de Berga porta per tí-
tol «Tradició, comunicació i tec-
nologia» i es farà especial inci-

dència en la presència del món ge-
ganter als mitjans de comunicació.
Fins ahir s’hi havien inscrit 30
persones.

Les ponències tindran lloc al
Pavelló de Suècia dissabte durant
tot el dia i diumenge en sessió de

matí. Estaran dedicades a àmbits
i aspectes generals  del món ge-
ganter com el paper dels elements
tradicionals en l'actualitat, la rela-
ció i la influència de les festes
amb imatgeria en els mitjans o les
necessitats i mancances del patri-

moni. També hi haurà una po-
nència per analitzar les lesions
anatòmiques que pateixen els ge-
ganters. Els organitzadors consi-
deren que Berga «esdevé el marc
ideal per debatre sobre el futur del
món dels gegants i la imatgeria i
sobre el lloc que han d’ocupar».
L’assistència a les sessions és gra-
tuïta, lliure i oberta a qualsevol per-
sona interessada. Només cal re-
gistrar-se al web http://www.pais-
gegant.cat.

El congrés tindrà accent ber-
guedà. El gerent del patronat de la
festa berguedana Albert Rumbo
pronunciarà la primera de les po-
nències avui a 1/4 d’11 del matí ti-
tulada Els elements festius, una
tradició patrimonial al servei de l'o-
ci modern. Per la seva banda,
Gemma Rodríguez, la restaura-
dora de la comparseria patumaire,
pronunciarà la conferència La res-
tauració de la comparseria de la
Patum demà al migdia.

REDACCIÓ | BERGA 

Berga acull la tercera sessió
de País gegant, el congrés
nacional d’imatgeria festiva

Els gegants a la Patum de lluïment el diumenge de Corpus d’enguany

ARXIU/D.C.
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Tràfec Teatre canvia d’estil però
manté l’essència de la seva marca
teatral. L’agrupació berguedana
estrena aquest cap de setmana
H. Off, una obra de creació pròpia
que tanca l’edició d’enguany de la
Mostra de Teatre de Tardor de
Berga. L’entitat ofereix quatre ses-
sions limitades a una capacitat
de 100 persones cadascuna, amb
l’objectiu de trencar les distàn-
cies entre el públic i els actors i
mostrar una faceta diferent de la
que estan acostumats. 

Així ho explica Lydia Canals, la
directora de la proposta, que es-
pera que tingui acceptació entre el
públic. Ja avança que H. Off «tren-
ca amb el que hem fet fins ara per-
què és una obra on cada actor ha
triat què vol fer. A més, inclou
moments per a la improvisació». A
partir de la llibertat de cadascun
dels participants a l’obra, «s’ha
creat el guió. Hem elaborat un
còctel que s’ha hagut de combinar
molt bé». Concreta, però, que no
es tracta d’una obra de gran for-
mat, «hem fet una cosa petita i amb
la voluntat d’acostar-nos encara
més al públic». Canals assegura
que això no vol dir que els espec-
tadors tinguin cap implicació di-
recta en el fil argumental de l’obra.
«Que tothom estigui tranquil, per-
què els que vinguin al teatre no
hauran de fer res», remarca. El
que realment volen és crear un

ambient «més adient» per a les se-
ves obres. «El Teatre Municipal és
molt gran i nosaltres sabem que no
l’omplim, i per a aquesta repre-
sentació hem volgut reduir l’espai
per reproduir un clima diferent»,
tot i que no ha volgut avançar-ne
tots els detalls, «juguem amb in-
terrogants i volem crear expecta-
tives, com a mínim per a la primera
funció». La primera serà avui a
les 10 de la nit, i la segona demà a
les 6 de la tarda. Els horaris seran
els mateixos per als propers 6 i 7 de
desembre. Les entrades es vendran
abans de les representacions, però
recorda que «només cabran cent
persones a cada sessió».

Presència de Shakespeare
Pel que fa al fil conductor, Canals
ha explicat que s’han inspirat en
Minetti, de Thomas Bernhard, tot
i que el resultat final és un guió de
creació pròpia. «Com en l’obra
Minetti, els actors del nostre mun-
tatge se senten atrapats en un dels
personatges de Shakespeare que
els ha marcat la vida artística i no
el poden deixar», comenta. En
aquest sentit, ha volgut deixar clar
que «no és una obra de Shakes-
peare, però sí que s’hi fa referèn-
cia perquè hi ha moments d’Ote-
llo, de Romeu i Julieta o del Rei
Lear, és a dir, dels personatges en
què estan atrapats els actors». As-
segura que és un repte però «ens
ho estem passant molt bé».

DANI PERONA | BERGA

Tràfec Teatre canvia
d’estil i s’apropa més
al públic en el seu
darrer espectacle 

L’entitat fa quatre sessions de «H. Off» amb
un límit de places per a 100 persones cada una


Imatge promocional de «H. Off» amb els set actors de Tràfec Teatre protagonistes de l’obra

JORDI PLANA

Dins el Cicle de Música per a la
Ciutat que organitza l’Escola Mu-
nicipal de Música de Berga, demà
diumenge, a partir de les 12 del
migdia, el Teatre Municipal acull
el concert Músiques per explicar, de
l’orquestra  Terrassa 48. El preu de
l’entrada és de 10 euros.

REDACCIÓ | BERGA

L’orquestra Terrassa 48
actua demà a Berga

El Pavelló de Suècia de Berga
acull avui i demà la tercera sessió
de País Gegant, Congrés Nacional
de Gegants i Imatgeria Festiva de
Catalunya. Sota el títol Tradició, co-
municació i tecnologia es debatran
diversos temes a l’entorn de la
tradició gegantera. 

REDACCIÓ | BERGA

Berga acull una sessió
del congrés País Gegant 

Breus

La Penya Blaugrana i la Penya
Boletaire de Berga organitzen
demà una caminada popular a
benefici de La Marató de TV3. La
sortida serà de la plaça de Sant
Pere a partir de les 9.30 del matí,
i l’arribada serà a la plaça de la
Font del Ros. Els impulsors de
l’activitat han organitzat dos re-
correguts, un d’11 quilòmetres i
un de 6, perquè la caminada si-
gui apta per a tots els públics. El
preu d’inscripció serà de 10 eu-
ros i de 5 per als menors de 8
anys. També es vendran dorsals
zero, per als que vulguin col·la-
borar sense haver de fer la ca-
minada. 

Caminada a benefici de
La Marató, a Berga demà
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ARTÉS
Auditori de l’escola de música
Avui, a les 19 h, presentació

del disc Història certa d’Abel Cos-
tafreda, del músic ERM. Entrades:
5 euros, els adults; 3 euros, els
joves; i 2 euros, els infants. 

BERGA
Cicle de Música per a la Ciutat
Avui, a les 12 h, al Teatre Mu-

nicipal. Concert de l’Orquestra de
Cambra Terrassa 48, titulat Músi-
ques per a explicar. Entrades: 10
euros. Gratuït per als alumnes de
l’escola de música.

CASTELLTERÇOL
Cal Recader Avui, a les 18 h,
concert coral. Organització: Fun-
dació J.M. Anzizu.

IGUALADA
Teatre Municipal l’Ateneu
Avui, a les 12 h, concert de Ban-
da Simfònica, com a final del pri-
mer stage de Banda Simfònica
d’Igualada. És una producció de
Contrapunt, Plataforma per a la
promoció d’activitats musicals.
Gratuït. 

MANRESA
Voilà! Cafè-teatre (Cós, 74)
Avui, a les 19 h, dins del Cicle Es-
cena, lectura d’I si...!?, un text. En-
trades: 5 euros.

MASQUEFA
Sala polivalent de La Fàbrica
Rogelio Rojo Avui, a les 12 h,
actuació de Moby Dixie (dixie-
land). Dins del cicle Masquefa
sona bé. Gratuït.

SANTA MARGARIDA 
DE MONTBUI
Concert de tardor Avui, a les
18 h, a la parròquia de Santa
Margarida de Montbui, al nucli
antic. A càrrec de les corals Si fa
Sol, de Santa Margarida; i Capella
de la Tossa i Coral Merlet, d’Igua-
lada. Entrada voluntària per reco-
llir fons per a l’acció de Càritas.

SOLSONA
4t Furafolk Avui, a les 19 h,
al teatre Comarcal. Concert Lie-
beslied, a càrrec de Toti Soler i
Gamme Humet. Entrades: 10 eu-
ros, anticipades; i 12 euros, a ta-
quilla. Organització: Casal Popu-
lar La Fura.  

BERGA
Mostra de Teatre de Tardor
Avui, a les 18 h, al Teatre Munici-
pal. També els dies 6 i 7 de des-
embre. Representació de H. Off,
a càrrec de Tràfec Teatre. Entra-
des: 12 euros. Encàrrec de locali-
tats: 93 821 13 84 (Oficina de
Turisme).

FALS
Cicle de teatre fòrum Avui, a
les 18 h, al Casal de Fals. Primera
sessió amb l’obra del grup de te-
atre Deixalles’81 de Sant Feliu
de Codines. Entrada gratuïta per
als joves de 12 a 16 anys. En
acabar, es farà un col·loqui. 

IGUALADA
«Perbacco» Avui, a les 19 h,
a Artèria. Espai d’art i tallers (Ar-
gent, 33), monòleg que fa un
viatge pel Mediterrani a través
del vi, a càrrec de Sandro Dieli del
Teatro d’Appartamento. 

MANRESA
«Losers» Avui, a les 18 h; a
la Sala Gran del teatre Kursaal.
Comèdia romàntica de Marta Bu-
chaca. Entrades: 25 euros (22 i 6
euros amb descomptes). A la
venda a les taquilles, al 93 872
36 36 i al web www.kursaal.cat. 
«Hairspray» Avui, a les 18 h,
al teatre Conservatori. Musical
produït per l’escola Manresa Tea-
tre Musical. Entrades: 15 euros. A
la venda a les taquilles, al 93
872 36 36 i al www.kursaal.cat. 

NAVARCLES
«Amagat» Avui, a les 18 h, al
teatre-auditori Agustí Soler i
Mas. Representació del musical
del grup Bah! Teatre. Entrades: 8
euros. A la venda a taquilla i a
www.bahteatre.com.

SANT FRUITÓS DE BAGES
«La xafardera del barri»
Avui, a les 17.30 h, al Teatre Ca-
sal Cultural. Representació a cà-
rrec de l’ass. teatral El Teló.

SANT VICENÇ DE CASTELLET
«Història d’un assassinat»
Avui, a les 18 h, a la Societat Co-
ral l’Estrella. Comèdia policíaca a
càrrec de la Societat Coral l’Estre-
lla i el grup de teatre Cul-i-seu. 

IGUALADA
Festival Zoom-Ficció Interna-
cional d’Igualada Avui, a les
17.30 h, al Teatre Municipal l’A-
teneu, pel·lícula premiada del
Festival Zoom 2014 – Secció Re-
Zoom. A les 19.30 h, al Teatre
Municipal l’Ateneu, pel·lícula pre-
miada del Festival Zoom 2014 –
Secció ReZoom. Entrades: 3 eu-
ros, secció oficial, gales d’inaugu-
ració i cloenda i ReZoom. Les al-
tres seccions tenen entrada gra-
tuïta. Consultar descomptes.

SANT VICENÇ DE CASTELLET
Tarda de misteri Avui, a les
19 h, a Cal Soler, Projecció dels
curts: Redención, Desconocidos,
Secretos i Contacto. Entrades: 2
euros, a benefici de Galgos 112.

CASTELLCIR
Diada de Sant Andreu Avui,
a les 10 h, a l’església de Sant
Andreu, missa. A les 10.30 h, a la
plaça Abat Escarrés, inflable i
jocs gegants i minicircuit de bi-
cars. A les 13 h, al Casal, arrossa-
da popular. A les 15 h, al Casal,
espectacle de Màgic Marc.

MAIANS
Festa Major de Sant Andreu
Avui, a les 12 h, missa cantada
per la Coral Flor del Boix. Es reco-
lliran aliments per a Càritas. De
12 a 14 h, matí de portes ober-
tes a l’escola. A les 18.30 h, el
grup Teatrespontani representa-
rà Casats per amor... a la pasta.
Entrada a taquilla inversa. A les
21 h, partit de futbol València-
Barça en pantalla gran. Organit-
zació: Centre Agrícol Receratiu de
Maians, amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Castellfollit.

MANRESA
Shopping Day de la Fira de
Sant Andreu Avui, de 9 a 21

h, botigues obertes tot el dia.
També hi haurà accions de dina-
mització, musicals, exposicions...
Organització: Unió de Botiguers i
Comerciants de Manresa.

ORGANYÀ
Fira de Sant Andreu Avui, a
les 9 h, obertura de la fira d’arte-
sania, bestiar, vehicles i multisec-
torial. A les 9 h, a la zona de bes-
tiar del carrer Nou, exposició i
venda de gossos de caça, d’atura
i de companyia. A les 9 h, al res-
taurant Els Tres Ponts, esmorzar
dels participants de la 20a mos-
tra de bestiar. A les 11 h, teatre
itinerant pel nucli antic amb l’es-
pectacle Els vells papers de Miret
i Sans, a càrrec de la companyia
Somhiteatre. A les 13 h, a la zona
de bestiar del carrer Nou, entre-
ga de trofeus i sorteig d’un xai. 

PUIG-REIG
Missa en honor a Sant Andreu
a Cal Pallot Dilluns, a les
10.30 h. A la sortida, entrega del
panet beneït. Organització: En
Moises Pico Romanos. Col·labora-
ció: parròquia de Puig-reig.

BERGA
9è aniversari de la proclama-
ció de la Patum per la Unesco
Avui, al Pavelló de Suècia, con-

grés nacional de Gegants i imat-
geria festiva a Catalunya: Tradi-
ció, comunicació i tecnologia, ter-
cera sessió de País Gegant. Ex-
posicions Gegants de Paper i Mi-
niatures Festives,  fins al 14 de
desembre. A la sala polivalent
del Teatre Municipal hi ha l’expo-
sició Click Patum, fins avui.

AVINYÓ
«L’avi Tonet» Avui, a les 18
h, al local Catalunya. Espectacle
familiar de la companyia Jordi del
Rio. Entrades: 3 i 5 euros. 

CALAF
«El gegant sempre té gana»
Avui, a les 18 h, a la Sala de

Fusta del Casal. Espectacle a cà-
rrec de La Xarxa. Entrades: 4 eu-
ros per als infants socis de Xarxa
i del Casal; i 5 per als adults.

CAPELLADES
«En contes d’un cove»
Avui, a les 18 h, al teatre La Lli-
ga. Espectacle de DeParranda.
Entrades: 5 euros (4 euros amb
descomptes). Organització: La
Xarxa.

IGUALADA
Cultura en família: «Astèrix a
Amèrica» Avui, a les 12 h, al
Museu de la Pell. Projecció de ci-
nema en català. Gratuït.

SANT JOAN DE VILATORRADA
«Canta contes» Avui, a les
12 h, a Cal Gallifa. En el marc del
projecte Testimoni Escènic, es-
pectacle familiar de la companyia
Nyiguit, que són tres contes mu-
sicats. Entrades: 4 i 8 euros.

MANRESA
Casal Gent Gran Manresa (Cir-
cumval·lació, 60) Fins a l’1 de
desembre, inscripcions per fer
un viatge a la Patagònia. 



Gent gran











Infantil



Patrimoni











Fires i festes



Cinema



Zoom 

















Escena

















Música

AGENDA D’ACTIVITATS

La col·lecció Inspira, d’Angle, aplega
en un volum diverses tradicions de la
cultura de països com l’Índia que
proposen una recerca interior a
partir d’un seguit de conceptes clau.

Fer-se savi abans que vell és el lema que
els autors de Les vint perles de la saviesa
proposen als lectors per tal que aprenguin
a gaudir en plenitud de totes les etapes de
la vida i no es deixin abatre per queixes
i dolors quan el rellotge biològic assenyala
el que es coneix com la tercera edat. un
viatge per l’Índia, el vietnam i Cambdo-
ja va activar en els creadors de l’ecologia
emocional el desig de dissenyar un mè-
tode per assolir el propòsit inicialment es-
mentat. «al llarg de la nostra ruta vam
anar descobrint petites i valuoses perles
de saviesa amagades a l’interior de les per-
sones i a la mitologia, les tradicions i els
contes de les seves cultures», expliquen
soler i Conangla, i afegeixen que «ens
vam proposar anar enfilant, talment
com si fos un bell collaret, cadascuna d’a-
questes perles per vincular-les al plan-
tejament següent: cal aprendre a ser sa-
vis abans de fer-nos grans».

la primera d’aquestes perles és el
repte i la penúltima el retrobament. En-
mig, qüestions com la solidesa, el canvi,
l’amistat i la bellesa i, al final de tot, un es-
pai en blanc perquè cadascú afegeixi l’úl-
tima joia al collaret. Cada capítol conté el
pòsit de les vivències i els aprenentatges
realitzats en terres asiàtiques, assumits a
partir de la perspectiva personal. un
exemple és l’àmbit que porta per títol El
Temple de la Literatura, que inclou la sa-
viesa i la passió, i dins de cadascun d’a-
quests epítets es despleguen tot de con-
ceptes que menen l’esperit a la intros-
pecció reflexiva: el laberint com a pèrdua,
el dubte com a camí d’ensenyament, la
veritat com una vivència. 

«la saviesa no té a veure amb l’acumu-
lació d’anys ni coneixements, sinó amb
allò que som capaços d’integrar, des de
al ment i el cor, en forma d’actes concrets
de vida», escriuen els autors. Per evitar
que l’individu cregui que «la vida pot es-
devenir un perdre continu», és important
començar aviat la tasca de caminar cap
a la saviesa. Perquè, apunten Conangla
i soler, la vellesa ha de ser un territori
«d’harmonia, serenor, irradiació d’amor,
creativitat i goig de viure».

TONI MATA I RIU | MANRESA

La vellesa comença avui
LLIBRES

jaumE solER i
m. mERCÈ

Conangla

Les vint
perles de la

saviesa

16,50 EUROS
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L’experiència del càncer que
li van detectar el 1996 ocupa
les pàgines d’un dietari que va
interrompre la mort dos anys
després. El recull inclou cartes
que es va escriure amb Goujon,
biògraf de Renée Vivien.



maRia mERCÈ maRçal

El senyal de la pèrdua
EMPÚRIES. 18 EUROS. NARRATIVA

Enric Ucelay-Da Cal, Manel
López i Arnau González es
pregunten què va ser el 6
d’octubre del 1934, quan Lluís
Companys va proclamar l’Estat
Català de la República Federal
Espanyola i va acabar detingut.



uCElay, lóPEz i gonzálEz

6 d’octubre
BASE. 24 EUROS. HISTÒRIA

FRanCEsC PuigPElat

Romeu i Julieta 
(segona part)
FANBOOKS. 12,95 EUROS. JUVENIL

miguEl aguayo (sElECCió)

Los libros en The
New Yorker
LIB. DEL ASTEROIDE. 15,95 E. CÒMIC

Un sol volum aplega les
quatre novel·les del cicle de
Bearn: Mort de dama, Les
temptacions, La novel·la de
Palmira i Bearn o La sala de les
nines. Un conjunt amb ressons
autobiogràfics de gran volada. 



lloREnç villalonga

El cicle de Bearn
LA MAGRANA. 20 EUROS. NOVEL·LA

David Foster Wallace es va
penjar quan tenia 46 anys. En
aquesta obra reflexiona sobre
diversos aspectes de la vida i
aporta les seves opinions sobre
la condició humana i altres
qüestions rellevants.



david FostER wallaCE

L’aigua és això
PERISCOPI. 9,90 EUROS. NARRATIVA

La vida quotidiana penetra
en el llenguatge poètic de
Francesc Parcerisas, que arriba
a la setantena amb la lucidesa
envejable de qui parla de la
vida des de la convicció d’una
seguretat que no és vanitat.



FRanCEsC PaRCERisas

Seixanta-un poemes
QUADERNS CREMA. 12 E. POESIA

Uns personatges inspirats en
els presoners i els guàrdies dels
camps de concentració nazis són
la base sobre la qual l’autor, en
aquesta novel·la primerenca, diu
que encara és possible la poesia
després de l’horror d’Auschwitz.



danilo kis

Salmo 44
ACANTILADO. 15 EUROS. NOVEL·LA

Prop de dos centenars de
vinyetes sobre el món dels
llibres en un nou volum que
recull acudits gràfics sobre un
mateix tema publicat per The
New Yorker des del 1925.

El Premi Ramon Muntaner va
correspondre a un relat en què
s’especula que Shakespeare
hauria fet una segona part dels
amors de Romeu i Julieta molt
diferent de la que va escriure.
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Agenda d’Entrada

ARTÉS
Auditori de l’escola de música
Diumenge, a les 19 h, presentació
del disc Història certa d’Abel Costa-
freda, a càrrec del músic ERM. En-
trades: 5 euros, els adults; 3 euros,
els joves; i 2 euros, els infants. 

AVIÀ
Concert de Santa Cecília Dis-
sabte, a les 21 h, a l’Ateneu. Sarda-
nes amb la Cobla Ciutat de Manresa
i la Coral Santa Maria d’Avià i hava-
neres amb el grup Sac i ganxo. En-
trades: 5 euros. 

BALSARENY
Sala PaRockia (Barcelona, 4)
Dissabte, a les 23.30 h, concert a
càrrec de Sumerio. Gratuït.

BERGA
La General Avui, a les 22 h, con-
cert-ball folk amb la Berguedana de
Folklore Total, amb la presència de
membres de l’Esbart Queralt de
Berga. Entrada lliure. 
Cicle de Música per a la Ciutat
Diumenge, a les 12 h, al Teatre
Municipal. Concert de l’Orquestra
de Cambra Terrassa 48, titulat Mú-
siques per a explicar. Entrades: 10
euros. Gratuït per als alumnes de
l’escola de música.

CALLÚS
Cal Magre Restaurant Avui, a
partir de les 22.30 h, Divendres
amb Ànima amb un concert de Pa-
lance, que ha editat el disc Super-
herois. Entrada lliure. Reserves per
sopar: 93 836 04 51. 

CASTELLTERÇOL
Cal Recader Diumenge, a les
18 h, concert coral. Organització:
Fundació J.M. Anzizu.

IGUALADA
Hot Blues Dissabte, a les 00 h,
concert de Miguel Díaz Macián, gui-
tarrista i cantant de blues igualadí. 
Teatre Municipal l’Ateneu Diu-
menge, a les 12 h, concert de Ban-
da Simfònica, com a final del primer
stage de Banda Simfònica d’Iguala-
da. És una producció de Contrapunt,
Plataforma per a la promoció d’acti-
vitats musicals. Gratuït. 

MANRESA
Stroika Avui, a les 22 h, concert
amb The Exitements i The Pepper
Pots (soul). Entrades: 10 euros, an-
ticipades; i 13 euros, a taquilla. Dis-
sabte, a les 23 h, Feliu Ventura i
Xavi Sarrià canten Totes les can-
çons parlen de tu. Entrades: 5 eu-
ros, anticipades; i 7 euros, a taquilla. 
Baobab (Arcs de Santa Llúcia, 14)
Avui, a les 23.30 h, festa Re-

member Old School a càrrec de DJ
P-Ke. Gratuït. Dissabte, a les 220
h, sessió especial amb Extremodu-
ro, Fito & Fitipaldis. Gratuït. 
Voilà! Cafè-teatre (Cós, 74)
Avui, a les 21 h, concert de música
barroca a càrrec dels violoncels
d’Exclamatio Music, que formen
Esmé de Vries i Oleguer Aymamí.
Entrades: 7 euros. A les 00 h, con-
cert de Jorge Tylki (cantautor). En-
trada gratuïta. Dissabte, a les 00 h,
concert d’Enric Verdaguer Trio
(pop-indie). Entrada gratuïta. Diu-
menge, a les 19 h, dins del Cicle
Escena, lectura d’I si...!?, un text. En-
trades: 5 euros.
D’Arrel (Sobrerroca, 38) Dissab-
te, a les 18.30 h, concert del cicle
Tardor Folk, a càrrec de Jaume Ar-
nella. Entrades: 6 euros.

MASQUEFA
Sala polivalent de La Fàbrica Ro-
gelio Rojo Diumenge, a les 12

h, actuació de Moby Dixie (dixie-
land). Dins del cicle Masquefa sona
bé. Entrada gratuïta.

NAVARCLES
Cicle de concerts de tardor
Fins avui, al teatre-auditori. Orga-
nització: Escola de Música i Arts Na-
varcles-Sant Fruitós.

PUIG-REIG
Església vella Dissabte, a les
20.15 h, concert de Carlos Megías,
professor de trompeta de l’escola
municipal de música i trompeta so-
lista de l’OSV; i de Xavi Guitó, pia-
nista i també professor de l’escola.
Entrada gratuïta. 

SANT JOAN DE VILATORRADA
Cicle de concerts de tardor
Dissabte, a les 17.30 h, al Mas
Sant Joan. Concert del Quintet Eh-
namé, guanyador de la categroia B
dels 21ens Pòdiums.

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
Concert de tardor Diumenge,
a les 18 h, a la parròquia de Santa
Margarida de Montbui, al nucli an-
tic. A càrrec de les corals Si fa Sol,
de Santa Margarida de Montbui; i
Capella de la Tossa i Coral Merlet,
d’Igualada. Entrada voluntària per
recollir fons per a l’acció de Càritas.

SOLSONA
4t Furafolk Diumenge, a les 19
h, al teatre Comarcal. Concert Lie-
beslied, a càrrec de Toti Soler i
Gemma Humet. Entrades: 10 euros,
anticipades; i 12 euros, a taquilla.
Organització: Casal Popular La Fura.  

BERGA
Mostra de Teatre de Tardor
Dissabte, a les 22 h; i diumenge,
a les 18 h, al Teatre Municipal. Tam-
bé els dies 6 i 7 de desembre. Re-
presentació de H. Off,  a càrrec de
Tràfec Teatre. Entrades: 12 euros.
Encàrrec de localitats: 93 821 13
84 (Oficina de Turisme).

FALS
Cicle de teatre fòrum Diumen-
ge, a les 18 h, al Casal de Fals. Pri-
mera sessió amb l’obra del grup de
teatre Deixalles’81 de Sant Feliu
de Codines. Entrada gratuïta per als
joves de 12 a 16 anys. En acabar,
es farà un col·loqui. 

IGUALADA
«Perbacco» Diumenge, a les
19 h, a Artèria. Espai d’art i tallers
(Argent, 33), monòleg que fa un
viatge pel Mediterrani a través de
la història del vi, a càrrec de Sandro
Dieli del Teatro d’Appartamento. 

MANRESA
«Tuppersex» Avui, a les 21 h,
a la Sala Gran del teatre Kursaal.
Comèdia amb guió i direcció d’Edu
Pericas. Entrades: 20 euros (18 eu-
ros amb descomptes). A la venda a
les taquilles, al 93 872 36 36 i al
web www.kursaal.cat. 
«Losers» Dissabte, a les 21 h, i
diumenge, a les 18 h; a la Sala
Gran del teatre Kursaal. Comèdia
romàntica de Marta Buchaca. Entra-
des: 25 euros (22 i 6 euros amb
descomptes). A la venda a les ta-
quilles, al 93 872 36 36 i al web
www.kursaal.cat. 
«Hairspray» Dissabte, a les
20 h, i diumenge, a les 18 h, al te-
atre Conservatori. Musical produït
per l’escola Manresa Teatre Musical.
Entrades: 15 euros. A la venda a les
taquilles, al 93 872 36 36 i al web
www.kursaal.cat. 
«Monòlegs en lluita» Dissab-
te, a les 18 h, a l’Ateneu La Vinyeta

(Roger de Flor, 39). Representació
de tres peces teatrals a càrrec del
grup de teatre de l’ACR de Fals, que
tracten sobre la violència de gène-
re i el drama de la sida. Entrades: 3
euros, i 2 euros per als socis.

NAVARCLES
«Amagat» Diumenge, a les 18
h, al teatre-auditori Agustí Soler i
Mas. Representació del musical del
grup Bah! Teatre. Entrades: 8 euros.
A la venda a taquilla i a www.bah-
teatre.com.

SANT FRUITÓS DE BAGES
«La xafardera del barri» Dis-
sabte, a les 21.30 h, i diumenge, a
les 17.30 h, al Teatre Casal Cultural.
Representació a càrrec de l’associa-
ció teatral El Teló.

SANT JOAN DE VILATORRADA
«Who is Who? (Qui es Qui?)»
Dissabte, a les 22 h; i diumenge, a
les 18.30 h, al local social de La
Verbena. Representació a càrrec
del Grup de Teatre Veterans. 

SANT VICENÇ DE CASTELLET
«Història d’un assassinat»
Dissabte, a les 22 h; i diumenge, a
les 18 h, a la Societat Coral l’Estre-
lla. Comèdia policíaca a càrrec de la
Societat Coral l’Estrella i el grup de
teatre Cul-i-seu. 

SOLSONA
Festival d’Arts Escèniques Trau
Dissabte, a les 22 h, al Tatrau

Teatre. Quarta i darrera obra del ci-
cle: Tothom diu que està bé, de La
Pepo Teatre. Entrades: 10 euros.
Venda a l’Oficina de Turisme. 

IGUALADA
Festival Zoom-Ficció Internacio-
nal d’Igualada Avui, a les 9.30
h, al Teatre Municipal l’Ateneu, Víc-
tor Ros – Zoom Class, amb la col·la-
boració de TVE i Movistar TV. A les
9.30 h, al Museu de la Pell, El secret
del llibre de Kells – Zoom Didàctic,
sessió per a escolars. A les 17 h, a
la Fàbrica Mortiz de Barcelona, pri-
mer Showcase de Pilots de Ficció. A
les 19 h, al Teatre Municipal l’Ate-
neu, Are you Christine? – Secció Ofi-
cial. A les 19 h, al Teatre de l’Aurora,
Entre dos mundos. La historia de
Gonzalo Guerrero – Zoom Docs. A
les 20 h, a la sala VIP de l’Ateneu
Igualadí, lliurament del Premi Malle-
rich. A les 21 h, al Teatre Municipal
l’Ateneu, Les nenes no haurien de
jugar a futbol – Secció Oficial. A les
20.30 h, al Teatre de l’Aurora, Vel-
vet (primer capítol de la segona
temporada) – Zoom Especial. A les
21.30 h, al Teatre de l’Aurora, Mi-
crocurts – Zoom Gaspar Camps. A
les 22 h, al Teatre de l’Aurora, curt-
metratges i websèries – Zoom Jove.
A les 22.45 h, al Teatre Municipal
l’Ateneu, Talk to the tree – Secció
Oficial. Dissabte, a les 16 h, al Tea-
tre de l’Aurora, Música Savall, histò-
ria Borja – Zoom Docs. A les 18 h, al
Teatre de l’Aurora, Los tres cerditos
– Zoom Especial. A les 18 h, al Tea-
tre Municipal l’Ateneu, Prim, l'assas-
sinat del Carrer del Turc – Secció
Oficial, amb la presència de l’equip.
A les 21 h, a l’Ateneu Igualadí, re-
cepció i photocall de convidats i
premiats. A les 21.30 h, al Teatre
Municipal l’Ateneu, gala de cloenda
i lliurament de premis. Diumenge,
a les 17.30 h, al Teatre Municipal
l’Ateneu, pel·lícula premiada del
Festival Zoom 2014 – Secció ReZo-
om. A les 19.30 h, al Teatre Munici-
pal l’Ateneu, pel·lícula premiada del
Festival Zoom 2014 – Secció ReZo-
om. Entrades: 3 euros, secció ofi-
cial, gales d’inauguració i cloenda i

ReZoom. Les altres seccions, entra-
da gratuïta. Consultar descomptes.

MANRESA
Lliurament del Premi Bages de
Cultura i dels Premis Lacetània
Avui, a les 20 h, al saló de ses-

sions de l’ajuntament. El Premi Ba-
ges de Cultura és enguany per a
l’estudiós surienc Albert Fàbrega.
Organització: Òmnium Cultural. 

L’AMETLLA DE MEROLA
Sopar temàtic: «Madame But-
terfly» Dissabte, de 17 a 21 h,
el centre Logos Berguedà organit-
za un sopar temàtic sobre l’obra de
Giacomo Puccini. Conduït per Virgí-
nia Parramon. A les 21 h, sopar
amb el grup. Preu: 35 euros. Cal fer
reserva prèvia al 93 820 41 93.

MANRESA
Aula de cultura: «TransArt» 
Les sessions, que es desenvolupa-
ran els dimarts 2, 9 i 16 de desem-
bre, tenen per objectiu presentar
propostes artístiques per a la trans-
formació personal i social i també
per conèixer, ampliar i fomentar
processos creatius i culturals gene-
rats amb persones i col·lectius. Es
faran de 18 a 20.30 h al Casal de
les Escodines i a la Casa Flors Sire-
ra. Avui és el darrer dia per apun-
tar-s’hi: al 010, la regidoria de Cul-
tura (93 875 34 10), el Casal de les
Escodines, la Casa Flors Sirera i a
casaflorsirera@altecom.cat. 

MANRESA
Curs de cultura medieval: «No-
bles i castlans del Bages i del
Berguedà» Diumenge, sortida
de tot el dia a Cardona amb auto-
bús. A les 9.30 h, sortida de la plaça
Infants. Les visites (castell, església
de Sant Miquel, Palau Graells) seran
guiades per Andreu Galera, doctor
en Història Medieval i director de
l’Arxiu Municipal de Cardona. Ins-
cripcions a Viatges Masanés. Orga-
nització: Amics de l’Art Romànic.

PUIG-REIG
Jornades Fòrum 10 Avui, a les
21 h, a la sala Dr. Llaverias, xerrada-
col·loqui Informació i entreteni-
ment, amb Carles Prats, periodista,
editor i presentador del Telenotí-
cies Migdia de TV3; i Begoña Zu-
bieta, periodista, expresentadora
de notícies i directora del programa
Forum d’Euskal Telebista. També hi
participarà Josep Marti, secretari
general de Comunicació de Cata-
lunya. El moderador és Josep Ge-
nescà, director de Ràdio Puig-reig i
coordinador de Fòrum 10.

IGUALADA
«Els últims dies de la Catalunya
republicana» Dissabte, a les
20 h, a l’adoberia museïtzada de
Cal Granotes. Dins del cicle De pell
sensible, recital de l’obra de Rovira i

Virgili amb Jordi Hervàs, actor; Marc
Hervàs, direcció; Ildefonso Alonso,
percussions. Presentació a càrrec
d’Antoni Dalmau i Ribalta, escriptor.
Entrades: 6 euros, anticipades; i 8
euros, a taquilla.

BERGA
«Cançons i melodies del Ber-
guedà. Homenatge a Rafael
Patxot i Jubert» Dissabte, a
les 18 h, a la llibreria 4cantons (pas-
seig de la Indústria, 29). A càrrec de
la Berguedana de Folklore Total.

CARDONA
7a Nit literària musical de Sol
del Solsonès Dissabte, a les
20.30 h, al teatre Els catòlics. Amb
la participació d’artistesm músics i
entitats cardonines que se sumen
a la lluita contra les drogodepen-
dències i les malalties mentals. En-
trades: 7 euros.

MANRESA
«L’arribada» Avui, a les 20 h, a
la llibreria Papasseit (plaça Gispert,
2). Lectura dramatitzada de la co-
mèdia dramàtica de Josep M. Simó a
càrrec del grup teatral El Retaule.
Entrada a taquilla inversa.
«Manresa vista pels escriptors»
Dissabte, a les 11 h, inici a la

Creu de la Culla i final al passeig de
Pere III de la ruta literària elaborada
per l’escriptro Llorenç Capdevila. Cal
inscripció prèvia a la seu territorial
d’Òmnium Bages o bé a
bages@omnium.cat. 
«Les músiques de Brundibar»
Dissabte, a les 19.30 h, a la lli-

breria Papasseit (plaça Gispert, 2).
Presentació del llibre de Déborah
Puig-Pey, editat per Tigre de Paper.
Hi participarà l’autora i Jordi Mas-
deu, regidor de Manresa i activista
antifeixista.

NAVARCLES
Taller de lectura en veu alta
Avui, de 19 a 20 h, a la biblioteca
Sant Valentí. A càrrec de Josep Ca-
palvo. Taller gratuït. Incripcions a la
biblioteca.

PUIGCERDÀ
«Receptes musicals: les classes
de música en l’educació infan-
til» Avui, a les 20.30 h, a la bi-
blioteca Comtat de Cerdanya. Pre-
sentació del llibre a càrrec de la
mestra Anna Estrada i de la seva
autora, Anna de la Cruz. Es clourà
amb una actuació musical.

SANT FELIU SASSERRA
«La casa pairal» Avui, a les
19.30 h, a la biblioteca Sant Pere
Almató. Presentació del llibre de
l’autor local Jordi Torres.

BALSARENY
«Amunt (l’eufòria bipolar)»
Dissabte, a les 18 h, a la Sala Peti-
ta del Sindicat, projecció del docu-
mental i posterior xerrada a càrrec
de Berta Oliveras i Sònia Ortiz. Or-
ganització: Cercle Cultural-La Garsa.

IGUALADA
Club de cinema Avui, a les 18
h, a la Biblioteca Central. Projecció
d’El vel pintat (John Curran, 2006),
que tracta la relació d’una parella
anglesa als anys vint a la Xina. Hi
haurà debat moderat per Joan Milla-
ret. Acte públic i gratuït.

MANRESA
«Veus d’escola» Avui, a les 19
h, a l’auditori de la Plana de l’Om.

Projecció del documental realitzat
per l’alumnat de cultura audiovisual
de primer de batxillerat de l’institut
Castellet en el marc del projecte Ci-
nema en curs. Tot seguit, taula ro-
dona Una mirada a l’escola de la Re-
públca des de l’escola d’avui, amb la
participació de Joaquim Aloy, Joan
Maria Serra, Joan Badia i Escola Íta-
ca. Organització: Institut Castellet.

SALLENT
«Sallentins voltant pel món»
Avui, a les 20 h, a la biblioteca. Dins
del cicle de projeccions i conferèn-
cies de viatges, sessió: Fotoperio-
disme a Palestina, amb Javier Vide-
la. Organització: FAES i biblioteca
Sant Antoni M. Claret.

SANT JOAN DE VILATORRADA
«ÀnimA» Avui, a les 21.30 h, al
Centre Cultural de Cal Gallifa. Pro-
jecció de la pel·lícula escrita i dirigi-
da per Joan Frank Charansonnet. En
acabar, tertúlia amb la presència de
les dues actrius protagonistes, Alba
López i Montse Ribadellas. Entra-
des: 5 euros.

SANT VICENÇ DE CASTELLET
Tarda de misteri Diumenge, a
les 19 h, a Cal Soler, Projecció dels
curts: Redención, Desconocidos,
Secretos i Contacto. Entrades: 2 eu-
ros, a benefici de Galgos 112.

VILANOVA DEL CAMÍ
«El Hobbit, la desolación de
Smaug» Dissabte, a les 21.45
h, a Can Papasseit. Es projectarà
també un curtmetratge sorpresa
com a promoció del Rewind Festi-
val 2015. Entrada: 2 euros. Orga-
nització: +QCineClub.

BOLVIR
Festa de Santa Cecília de Bolvir i
de Sant Climent de Talltorta
Dissabte, a les 15.30 h, al casal so-
cial de Santa Cecília, 8è campionat
de butifarra. Inscripció prèvia a l’a-
juntament. Preu: 10 euros. 

CASTELLCIR
Diada de Sant Andreu Dissab-
te, a les 20 h, a la plaça de l’Era, to-
rrades a la plaça. Diumenge, a les
10 h, a l’església de Sant Andreu,
missa. A les 10.30 h, a la plaça Abat
Escarrés, inflable i jocs gegants i
minicircuit de bicars. A les 13 h, al
Casal, arrossada popular. A les 15 h,
al Casal, espectacle de Màgic Marc.

MAIANS
Festa Major de Sant Andreu
Dissabte, a les 10.30 h, al Centre,
taller Guarnim el Nadal, per a xics i
grans. A les 17 h, jocs al centre i
classe magistral d’escacs a carrec
de Joan Mellado. Les dues activitats
són per a totes les edats. A les 19
h, berenar per a tothom. A les 21 h,
sopar. Preu: 10 euros. Infants fins a
5 anys: 5 euros. Reserves: 93 835
60 77. A les 23 h, bingo-ball per a
La Marató de TV3 a càrrec de La
Paparra. Entrada lliure. Diumenge,
a les 12 h, missa cantada per la Co-
ral Flor del Boix. Es recolliran ali-
ments per a Càritas. De 12 a 14 h,
matí de portes obertes a l’escola. A
les 18.30 h, el grup Teatrespontani
representarà Casats per amor... a la
pasta. Entrada a taquilla inversa. A
les 21 h, partit de futbol València-
Barça en pantalla gran. Organitza-
ció: Centre Agrícol Receratiu de
Maians, amb la col·laboració de l’A-
juntament de Castellfollit del Boix.

MANRESA
Shopping Day de la Fira de Sant
Andreu Diumenge, de 9 a 21 h,
botigues obertes tot el dia. També

hi haurà accions de dinamització,
musicals, exposicions... Organitza-
ció: UBIC Manresa.

ORGANYÀ
Fira de Sant Andreu Dissabte,
a les 9 h, obertura de la fira d’arte-
sania, de vehicles i multisectorial.
De 9 a 11 h, esmorzar popular a la
parada tradicional de la plaça de les
Homilies. Hi haurà tast de vedella
ecològica del Pirineu. A les 12 h, a
la planta baixa de l’Ajuntament,
animació infantil i taller a càrrec de
Les tastacontes. A les 13 h, a la
sala de Les Homilies d’Organyà, ex-
posició d’escultura Bestiari fantàs-
tic, mites i llegendes del Pirineu, de
Philippe Lavaill. Diumenge, a les 9
h, obertura de la fira d’artesania,
bestiar, vehicles i multisectorial. A
les 9 h, a la zona de bestiar del ca-
rrer Nou, exposició i venda de gos-
sos de caça, d’atura i de companyia.
A les 9 h, al restaurant Els Tres
Ponts, esmorzar dels participants
de la 20a mostra de bestiar. A les
11 h, teatre itinerant pel nucli antic
amb l’espectacle Els vells papers de
Miret i Sans, a càrrec de la compan-
yia Somhiteatre. A les 13 h, a la
zona de bestiar del carrer Nou, en-
trega de trofeus i sorteig d’un xai. 

SÚRIA
Festa de Santa Bàrbara Dis-
sabte, de 10 a 13 h, a la plaça de
Sant Joan, festa infantil amb cas-
tells inflables, zumba infanti, ani-
mació, passejades amb poni i ca-
rruatge, i coca i xocolata. En cas de
pluja, a la nau de Ca l’Agut. 

MANRESA
Fira-mercat del Puigmercadal
Avui, i cada divendres, de 9 a 14 h.
És una iniciativa dels paradistes i la
gerència del mercat.
Mercat agrari Dissabte, de 8 a
14 h, a la plaça Major. 

SANT FRUITÓS DE BAGES
Mercat d’antiguitats i col·leccio-
nisme Dissabte, com cada últim
dissabte de mes, de 9 a 14 h, al Co-
bert de la Màquina del Batre. Es po-
saran a la venda varietat de peces:
rellotges, porcellanes, càmeres de
fotos, numismàtica, balances, mo-
bles auxiliars, llibres... Organització:
Associació de Brocanters i Col·lec-
cionistes del Bages.

BERGA
9è aniversari de la proclamació
de la Patum per la Unesco Dis-
sabte i diumenge, al Pavelló de
Suècia, congrés nacional de Ge-
gants i imatgeria festiva a Catalun-
ya: Tradició, comunicació i tecnolo-
gia, tercera sessió de País Gegant.
Exposicions Gegants de Paper i Mi-
niatures Festives, obertes fins al
14 de desembre. A la sala poliva-
lent del Teatre Municipal hi ha
oberta l’exposició Click Patum, fins
al 30 de novembre.

ABRERA
Conte infantil Dissabte, a les
11.30 h, a la Casa de Cultura. Ses-
sió: El bol de la felicitat, amb la
Companyia Bufanúvols.

ARTÉS
L’hora del conte Avui, a les 18
h, a la biblioteca. Sessió: Contes
matemàtics, de Clara Gavaldà. 
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CULTURES 

AGENDA D’ACTIVITATS

ARTÉS
Auditori de l’escola de músi-
ca Diumenge, a les 19 h,
presentació del disc Història
certa d’Abel Costafreda, a cà-
rrec del músic ERM. Entrades:
5 euros, els adults; 3 euros, els
joves; i 2 euros, els infants. 

AVIÀ
Concert de Santa Cecília
Avui, a les 21 h, a l’Ateneu.
Sardanes amb la Cobla Ciutat
de Manresa i la Coral Santa
Maria d’Avià i havaneres amb
el grup Sac i ganxo. Entrades:
5 euros. 

BALSARENY
Sala PaRockia (Barcelona, 4)
Avui, a les 23.30 h, concert

a càrrec de Sumerio. Gratuït.

BERGA
Cicle de Música per a la Ciu-
tat Diumenge, a les 12 h, al
Teatre Municipal. Concert de
l’Orquestra de Cambra Terras-
sa 48, titulat Músiques per a
explicar. Entrades: 10 euros.
Gratuït per als alumnes de l’es-
cola de música.

CASTELLTERÇOL
Cal Recader Diumenge, a
les 18 h, concert coral. Orga-
nització: Fundació J.M. Anzizu.

IGUALADA
Hot Blues Avui, a les 00 h,
concert de Miguel Díaz Macián,
guitarrista i cantant de blues
igualadí. 
Teatre Municipal l’Ateneu
Diumenge, a les 12 h, concert
de Banda Simfònica, com a fi-
nal del primer stage de Banda
Simfònica d’Igualada. És una
producció de Contrapunt, Pla-
taforma per a la promoció d’ac-
tivitats musicals. Gratuït. 

MANRESA
Stroika Avui, a les 23 h, Fe-
liu Ventura i Xavi Sarrià canten
Totes les cançons parlen de tu.
Entrades: 5 euros, anticipades;
i 7 euros, a taquilla. 
Baobab (Arcs de Santa Llúcia,
14) Avui, a les 220 h, sessió
especial amb Extremoduro,
Fito & Fitipaldis. entrada gra-
tuïta. 
Voilà! Cafè-teatre (Cós, 74)
Avui, a les 00 h, concert d’En-
ric Verdaguer Trio (pop-indie).
Entrada gratuïta. Diumenge,
a les 19 h, dins del Cicle Esce-
na, lectura d’I si...!?, un text. En-
trades: 5 euros.
D’Arrel (restaurant Veigé Coo-
linari, Sobrerroca, 38) Avui,
a les 18.30 h, concert del cicle
Tardor Folk, a càrrec de Jaume
Arnella. Entrades: 6 euros.

MASQUEFA
Sala polivalent de La Fàbri-
ca Rogelio Rojo Diumen-
ge, a les 12 h, actuació de
Moby Dixie (dixieland). Dins
del cicle Masquefa sona bé.
Entrada gratuïta.

PUIG-REIG
Església vella Avui, a les
20.15 h, concert de Carlos Me-
gías, professor de trompeta de
l’escola municipal de música i
trompeta solista de l’OSV; i de
Xavi Guitó, pianista i també
professor de l’escola. Entrada
gratuïta. 

SANT JOAN DE VILATORRADA
Cicle de concerts de tardor
Avui, a les 17.30 h, al Mas

Sant Joan. Concert del Quintet
Ehnamé, guanyador de la ca-
tegroia B dels 21ens Pòdiums
de Música de Cambra.

SANTA MARGARIDA 
DE MONTBUI
Concert de tardor Diu-
menge, a les 18 h, a la parrò-
quia de Santa Margarida de
Montbui, al nucli antic. A càrrec
de les corals Si fa Sol, de Santa
Margarida; i Capella de la Tos-
sa i Coral Merlet, d’Igualada.
Entrada voluntària per recollir
fons per a l’acció de Càritas.

SANTPEDOR
Cerveseria-snack El Timba-
ler Avui, a les 23 h, concert 
Akústic2. Entrada lliure. Reser-
ves: 93 832 16 97.
New Unic (polígon Santa
Anna 3. Carrer de la Rasa, 1)
Avui, a les 22 h, sessió amb DJ
Andrei, organitzada per Cata-
lano Rumana. 

SOLSONA
4t Furafolk Diumenge, a
les 19 h, al teatre Comarcal.
Concert Liebeslied, a càrrec de
Toti Soler i Gamme Humet. En-
trades: 10 euros, anticipades; i
12 euros, a taquilla. Organitza-
ció: Casal Popular La Fura.  

BERGA
Mostra de Teatre de Tardor
Avui, a les 22 h; i diumen-

ge, a les 18 h, al Teatre Muni-
cipal. També els dies 6 i 7 de
desembre. Representació de
H. Off,  a càrrec de Tràfec Tea-
tre. Entrades: 12 euros. Encà-
rrec de localitats: 93 821 13
84 (Oficina de Turisme).

FALS
Cicle de teatre fòrum Diu-
menge, a les 18 h, al Casal de
Fals. Primera sessió amb l’obra
del grup de teatre Deixa-
lles’81 de Sant Feliu de Codi-
nes. Entrada gratuïta per als
joves de 12 a 16 anys. En aca-
bar, es farà un col·loqui. 

IGUALADA
«Perbacco» Diumenge, a
les 19 h, a Artèria. Espai d’art i
tallers (Argent, 33), monòleg
que fa un viatge pel Medite-
rrani a través de la història del
vi, a càrrec de Sandro Dieli del
Teatro d’Appartamento. 

MANRESA
«Losers» Avui, a les 21 h, i
diumenge, a les 18 h; a la
Sala Gran del teatre Kursaal.
Comèdia romàntica de Marta
Buchaca. Entrades: 25 euros
(22 i 6 euros amb descomp-
tes). A la venda a les taquilles,
al 93 872 36 36 i al web
www.kursaal.cat. 
«Hairspray» Avui, a les 20
h, i diumenge, a les 18 h, al
teatre Conservatori. Musical
produït per l’escola Manresa
Teatre Musical. Entrades: 15
euros. A la venda a les taqui-
lles, al 93 872 36 36 i al web
www.kursaal.cat. 
«Monòlegs en lluita»
Avui, a les 18 h, a l’Ateneu La
Vinyeta (Roger de Flor, 39).
Representació de tres peces
teatrals a càrrec del grup de

teatre de l’ACR de Fals, que
tracten sobre la violència de
gènere i el drama de la sida.
Entrades: 3 euros, i 2 euros
per als socis.

NAVARCLES
«Amagat» Diumenge, a
les 18 h, al teatre-auditori
Agustí Soler i Mas. Represen-
tació del musical del grup Bah!
Teatre. Entrades: 8 euros. A la
venda a taquilla i a www.bah-
teatre.com.

SANT FRUITÓS DE BAGES
«La xafardera del barri»
Avui, a les 21.30 h, i diumen-
ge, a les 17.30 h, al Teatre Ca-
sal Cultural. Representació a
càrrec de l’ass. teatral El Teló.

SANT JOAN DE VILATORRADA
«Who is Who? (Qui es
Qui?)» Avui, a les 22 h; i
diumenge, a les 18.30 h, al lo-
cal social de La Verbena. Re-
presentació a càrrec del Grup
de Teatre Veterans. 

SANT VICENÇ DE CASTELLET
«Història d’un assassinat»
Avui, a les 22 h; i diumen-

ge, a les 18 h, a la Societat Co-
ral l’Estrella. Comèdia policíaca
a càrrec de la Societat Coral
l’Estrella i el grup de teatre
Cul-i-seu. 

SOLSONA
Festival d’Arts Escèniques
Trau Avui, a les 22 h, al Ta-
trau Teatre. Quarta i darrera
obra del cicle: Tothom diu que
està bé, de La Pepo Teatre. En-
trades: 10 euros. Venda antici-
pada a l’Oficina de Turisme. 

IGUALADA
Festival Zoom-Ficció Inter-
nacional d’Igualada Avui,
a les 16 h, al Teatre de l’Auro-
ra, Música Savall, història Borja
– Zoom Docs. A les 18 h, al Te-
atre de l’Aurora, Los tres cerdi-
tos – Zoom Especial. A les 18 h,
al Teatre Municipal l’Ateneu,
Prim, l'assassinat del Carrer del
Turc – Secció Oficial, amb la
presència de l’equip. A les 21
h, a l’Ateneu Igualadí, recepció
i photocall de convidats i pre-
miats. A les 21.30 h, al Teatre
Municipal l’Ateneu, gala de clo-
enda i lliurament de premis.
Diumenge, a les 17.30 h, al
Teatre Municipal l’Ateneu,
pel·lícula premiada del Festival
Zoom 2014 – Secció ReZoom.
A les 19.30 h, al Teatre Munici-
pal l’Ateneu, pel·lícula premia-
da del Festival Zoom 2014 –
Secció ReZoom. Entrades: 3
euros, secció oficial, gales d’i-
nauguració i cloenda i ReZo-
om. Les altres seccions tenen
entrada gratuïta. Consultar
descomptes.

L’AMETLLA DE MEROLA
Sopar temàtic: «Madame
Butterfly» Avui, de 17 a
21 h, el centre Logos Bergue-
dà organitza un sopar temàtic
sobre l’obra de Giacomo Pucci-
ni. Conduït per Virgínia Parra-
mon. A les 21 h, sopar amb el
grup. Preu: 35 euros. Cal fer re-
serva prèvia al 93 820 41 93.

MANRESA
Curs de cultura medieval:
«Nobles i castlans del Ba-
ges i del Berguedà» Diu-
menge, sortida de tot el dia a
Cardona amb autobús. A les
9.30 h, sortida de la plaça In-
fants. Les visites (castell, es-
glésia de Sant Miquel, Palau
Graells) seran guiades per An-
dreu Galera, doctor en Història
Medieval per la Universitat de
Barcelona i director de l’Arxiu
Municipal de CArdona. Inscrip-
cions a Viatges Masanés. Or-
ganització: Amics de l’Art Ro-
mànic del Bages.

IGUALADA
«Els últims dies de la Cata-
lunya republicana» Avui,
a les 20 h, a l’adoberia museït-
zada de Cal Granotes. Dins del
cicle De pell sensible, recital
de l’obra de Rovira i Virgili amb
Jordi Hervàs, actor; Marc Her-
vàs, direcció; Ildefonso Alonso,
percussions. Presentació a cà-
rrec d’Antoni Dalmau, escrip-
tor. Entrades: 6 euros, antici-
pades; i 8 euros, a taquilla.

BERGA
«Cançons i melodies del
Berguedà. Homenatge a
Rafael Patxot i Jubert»
Avui, a les 18 h, a la llibreria
4cantons (passeig de la Indús-
tria, 29). A càrrec de la Bergue-
dana de Folklore Total.

CARDONA
7a Nit literària musical de
Sol del Solsonès Avui, a
les 20.30 h, al teatre Els catò-
lics. Amb la participació d’artis-
tesm músics i entitats cardoni-
nes que se sumen a la lluita
contra les drogodependències
i les malalties mentals. Entra-
des: 7 euros.

MANRESA
«Manresa vista pels escrip-
tors» Avui, a les 11 h, inici
a la Creu de la Culla i final al
passeig de Pere III de la ruta li-
terària elaborada per l’escrip-
tro Llorenç Capdevila. Cal ins-
cripció prèvia a la seu territo-
rial d’Òmnium Bages o bé a ba-
ges@omnium.cat. 
«Les músiques de Brundi-
bar» Avui, a les 19.30 h, a
la llibreria Papasseit (plaça Gis-
pert, 2). Presentació del llibre
de Déborah Puig-Pey, editat
per Tigre de Paper. Hi partici-
parà l’autora i Jordi Masdeu, re-
gidor de Manresa i activista
antifeixista.

BALSARENY
Classes de català Avui,
com cada dissabte, de 12 a 13
h, a la biblioteca. Inscripcions a
la biblioteca o a l’ajuntament.

PUIG-REIG
Grup de conversa en anglès
Avui, i cada dissabte, a les

19 h, a l’associació cultural
Ànim2 (Major, 48), a càrrec
d’Anna Simon.

BALSARENY
«Amunt (l’eufòria bipolar)»
Avui, a les 18 h, a la Sala

Petita del Sindicat, projecció
del documental i posterior xe-
rrada a càrrec de Berta Olive-
ras i Sònia Ortiz. Organització:
Cercle Cultural-La Garsa.

SANT VICENÇ DE CASTELLET
Tarda de misteri Diumen-
ge, a les 19 h, a Cal Soler, Pro-
jecció de quatre curts: Reden-
ción, Desconocidos, Secretos i
Contacto. Entrades: 2 euros, a
benefici de Galgos 112.

VILANOVA DEL CAMÍ
«El Hobbit, la desolación de
Smaug» Avui, a les 21.45
h, a Can Papasseit. Es projec-
tarà també un curtmetratge
sorpresa com a promoció del
Rewind Festival 2015. Entra-
da: 2 euros. Organització:
+QCineClub Vilanova del Camí.

BOLVIR
Festa de Santa Cecília de
Bolvir i de Sant Climent de
Talltorta Avui, a les 15.30
h, al casal social de Santa Cecí-
lia, 8è campionat de butifarra.
Inscripció prèvia a l’ajunta-
ment. Preu: 10 euros. 

CASTELLCIR
Diada de Sant Andreu
Avui, a les 20 h, a la plaça de
l’Era, torrades a la plaça. Diu-
menge, a les 10 h, a l’església
de Sant Andreu, missa. A les
10.30 h, a la plaça Abat Esca-
rrés, inflable i jocs gegants i
minicircuit de bicars. A les 13
h, al Casal, arrossada popular.
A les 15 h, al Casal, espectacle
de Màgic Marc.

MAIANS
Festa Major de Sant Andreu
Avui, a les 10.30 h, al Cen-

tre, taller Guarnim el Nadal,
per a xics i grans. A les 17 h,
jocs al centre i classe magistral
d’escacs a carrec de Joan Me-
llado. Les dues activitats són
per a totes les edats. A les 19
h, berenar per a tothom. A les
21 h, sopar. Preu: 10 euros. In-
fants fins a 5 anys: 5 euros.
Reserves: 93 835 60 77. A les
23 h, bingo-ball per a La Mara-
tó de TV3 a càrrec de La Papa-
rra. Entrada lliure. Diumenge,
a les 12 h, missa cantada per
la Coral Flor del Boix. Es recolli-
ran aliments per a Càritas. De
12 a 14 h, matí de portes
obertes a l’escola. A les 18.30
h, el grup Teatrespontani re-
presentarà Casats per amor... a
la pasta. Entrada a taquilla in-
versa. A les 21 h, partit de fut-
bol València-Barça en pantalla
gran. Organització: Centre
Agrícol Receratiu de Maians,
amb la col·laboració de l’Ajun-
tament de Castellfollit.

MANRESA
Shopping Day de la Fira de
Sant Andreu Diumenge,
de 9 a 21 h, botigues obertes
tot el dia. També hi haurà ac-

cions de dinamització, musi-
cals, exposicions... Organitza-
ció: Unió de Botiguers i Comer-
ciants de Manresa.

ORGANYÀ
Fira de Sant Andreu Avui,
a les 9 h, obertura de la fira
d’artesania, de vehicles i mul-
tisectorial. De 9 a 11 h, esmor-
zar popular a la parada tradi-
cional de la plaça de les Homi-
lies. Hi haurà tast de vedella
ecològica del Pirineu. A les 12
h, a la planta baixa de l’Ajunta-
ment, animació infantil i taller
a càrrec de Les tastacontes. A
les 13 h, a la sala de Les Homi-
lies d’Organyà, exposició d’es-
cultura Bestiari fantàstic, mi-
tes i llegendes del Pirineu, de
Philippe Lavaill. Diumenge, a
les 9 h, obertura de la fira d’ar-
tesania, bestiar, vehicles i mul-
tisectorial. A les 9 h, a la zona
de bestiar del carrer Nou, ex-
posició i venda de gossos de
caça, d’atura i de companyia. A
les 9 h, al restaurant Els Tres
Ponts, esmorzar dels partici-
pants de la 20a mostra de
bestiar. A les 11 h, teatre itine-
rant pel nucli antic amb l’es-
pectacle Els vells papers de
Miret i Sans, a càrrec de la
companyia Somhiteatre. A les
13 h, a la zona de bestiar del
carrer Nou, entrega de trofeus
i sorteig d’un xai. 

SÚRIA
Festa de Santa Bàrbara
Avui, de 10 a 13 h, a la plaça
de Sant Joan, festa infantil
amb castells inflables, zumba
infanti, animació, passejades
amb poni i carruatge, i coca i
xocolata. En cas de pluja els
actes es faran a la nau de Ca
l’Agut. 

MANRESA
Mercat agrari Avui, de 8 a
14 h, a la plaça Major. 

SANT FRUITÓS DE BAGES
Mercat d’antiguitats i
col·leccionisme Avui, com
cada últim dissabte de mes, de
9 a 14 h, al Cobert de la Màqui-
na del Batre. Organització: As-
sociació de Brocanters i
Col·leccionistes del Bages.

BERGA
9è aniversari de la procla-
mació de la Patum per la
Unesco Avui i diumenge,
al Pavelló de Suècia, congrés
nacional de Gegants i imatge-
ria festiva a Catalunya: Tradi-
ció, comunicació i tecnologia,
tercera sessió de País Gegant.
Exposicions Gegants de Paper
i Miniatures Festives, fins al
14 de desembre. A la sala
polivalent del Teatre Municipal
hi ha l’exposició Click Patum,
fins al 30 de novembre.

ABRERA
Conte infantil Avui, a les
11.30 h, a la Casa de Cultura.
Sessió: El bol de la felicitat,
amb la Companyia Bufanúvols.

AVINYÓ
«L’avi Tonet» Diumenge,
a les 18 h, al local Catalunya.
Espectacle familiar de la com-
panyia Jordi del Rio. Entrades:
3 i 5 euros. 

CALAF
«El gegant sempre té
gana» Diumenge, a les 18
h, a la Sala de Fusta del Casal
Espectacle a càrrec de La Xar-
xa. Entrades: 4 euros per als
infants socis de Xarxa i del Ca-
sal; i 5 euros per als adults.

CAPELLADES
«En contes d’un cove»
Diumenge, a les 18 h, al tea-
tre La Lliga. Espectacle de De-
Parranda. Entrades: 5 euros (4
euros amb descomptes). Orga-
nització: La Xarxa.

IGUALADA
Cultura en família: «Astèrix
a Amèrica» Diumenge, a
les 12 h, al Museu de la Pell.
Projecció de cinema en català.
Activitat gratuïta.

MANRESA
Dissabtes infantils Abacus
Avui, a les 12 h, a la botiga

del carrer Barreres, 22. Activi-
tat: Gaudeix com mai d’un Na-
dal molt divertit!.

SANT FRUITÓS DE BAGES
L’hora del conte Avui, a les
12 h, a la biblioteca. Què li pas-
sa a la terra, a càrrec d’Antònia
Molera i Gemma Rossel.

SANT JOAN DE VILATORRADA
«Canta contes» Diumen-
ge, a les 12 h, a la sala de cul-
tura Cal Gallifa. En el marc del
projecte Testimoni Escènic,
espectacle familiar de la com-
panyia Nyiguit, que són tres
contes musicats. Entrades: 4 i
8 euros.

SÚRIA
Taller de fang Avui, a les
11 h, a la biblioteca. Segona
sessió del taller, a càrrec de
Maria Julbe. A partir de P5. Pla-
ces limitades. Inscripcions a la
biblioteca. 

SANTPEDOR
Lokal de la Vila Avui, a les
17.30 h, celebració del Dia in-
ternacional de solidaritat amb
el poble palestí amb la projec-
ció de la pel·lícula Una botella
en el mar de Gaza.

MANRESA
Casal Gent Gran Manresa
(Circumval·lació, 60) Fins a
l’1 de desembre, inscripcions
per fer un viatge a la Patagò-
nia. Avui, a les 15.45 h, sorti-
da de la plaça Espanya per
anar a veure el musical Mar i
Cel, al teatre Victòria de Barce-
lona. Avui, a les 17 h, al local
del carrer Circumval·lació, 60,
música popular i tradicional
amb trescant.

MOIÀ
Esplai Diumenge, a les 18
h, el grup La Faràndula de l’Es-
plai de Cardona oferirà l’espec-
tacle Viejos románticos.
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