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LLIBRES

AGENDA D’ACTIVITATS

El futbol trenca tòpics
El cineasta Pier Paolo Pasolini va ser
assassinat el dia 2 de novembre del
1975, dilluns va fer quaranta anys. El
segell barceloní Contra treu un recull
d’articles que l’autor va publicar en
diversos mitjans sobre futbol, boxa,
ciclisme i els Jocs Olímpics de Roma.
TONI MATA I RIU | MANRESA

pier paolo
pasolini

Sobre el
deporte
12,90 E / 144 PG.
CONTRA

222

pasolini era un provocador perquè la
seva interpretació del món a través de
l’art va defugir els llocs comuns i confortables. l’autor de Salò o los 120 días
de Sodoma no va amagar mai la passió
pel futbol, una contradicció aparent
per a una certa visió de la condició de
l’intel·lectual. en una entrevista publicada molt pocs dies després de morir de

forma violenta, va declarar sobre el fet
que l’esport sigui «l’opi del poble» que
«això ja se sap», però, alhora, va replicar
que aquest opi «és terapèutic. Crec que
cap psicoanalista el desaconsellaria».
el llibre que publica Contra reuneix
un seguit de peces literàries escrites en
el 1957 i el 1971 en què ofereix una mirada diferent de la que acostuma a presentar el periodisme esportiu. fan confés del bolònia, equip de la seva ciutat
natal, pasolini tracta en aquests articles
de l’aspecte social i psicològic de l’esport
i de ﬁgures com el futbolista gianni rivera i el ciclista eddy merckx. resulten
també molt il·lustratives les cròniques
dels jocs olímpics que es van celebrar
l’any 1960 a la ciutat de roma.

david safier

szilárd borbély

Més maleït karma

Els desposseïts

EMPÚRIES. 16,50 EUROS. NOVEL·LA

PERISCOPI. 18,90 EUROS. NOVEL·LA

 La presentadora de televisió

 L’interès que mostra pels

Kim Lange, que en la novel·la
anterior va morir aixafada pel
lavabo d’una estació espacial
russa, vol tornar a la vida, però
necessita acumular bon karma
després d’una vida d’enganys.

nombres primers és el refugi
d’un nen d’onze anys que viu en
un poble fronterer d’Hongria on
pateix fred i gana en el si d’una
família marginada per un passat
del qual no se’n parla.

w. b. yeats

diversos autors

Irlanda indòmita

Cuentos de Navidad

EDICIONS DE 1984. 24,50 E. POESIA

ALBA EDITORIAL. 34 E. NARRATIVA

 Antologia de 150 poemes de
tota l’obra d’un autor que va
escriure per a la causa d’una
Irlanda independent, però que
alhora aspirava a conformar una
societat sensible i culta, lluny
del materialisme modern.

 Dels germans Grimm a Paul
Auster, Marta Salís recull fins a
38 contes nadalencs dels últims
dos segles. Una antologia que
reflecteix la diversitat de temes,
escenaris i intencions amb què
s’han escrit aquests relats.

jaCobo siruela

jon lee anderson

Libros, secretos

Crónicas de un país
que ya no existe

ATALANTA. 21 EUROS. ASSAIG

 Conjunts d’assajos al voltant
d’enigmes amagats a l’interior
de llibres com el manuscrit
Voynich, el Finnegans Wake de
Joyce i l’antiga epopeia de
Gilgamesh, on conflueixen
bellesa estètica i contingut.

SEXTO PISO. 21 EUROS. CRÒNICA

 El reconegut periodista Jon
Lee Anderson ofereix un retrat
de la Líbia actual, un país que ha
passat d’estar sota la bota del
dictador Gaddafi a viure a prop
del col·lapse social.

g. del toro / d. kraus

ángel muñoz

Trollhunters

Sólo los muertos no
hablan

URANO. 17 EUROS. JUVENIL

 El cineasta Guillermo del Toro
i l’escriptor Daniel Kraus inicien
una sèrie d’aventures, humor i
terror que té per protagonistes
Jim i Tub, que van a l’institut i, a
més de les burles, també patiran
per uns éssers estranys.

ED. DE PONENT. 20 EUROS. CÒMIC

 Un home perd la seva filla
durant la Setmana Tràgica de
Barcelona. Durant la recerca
descobreix un negoci sòrdid que
involucra personalitats molt
influents de l’època.

Música
BERGA
Curs de la coral infantil Xerics  Avui, d’11 a 12.30 h, al
centre cívic. Els assajos, dirigits a infants de 3 a 12 anys,
es faran cada dissabte i enguany es prepararà l’estrena
de l’espectacle musical Tic Tac,
de Glòria Garcés. Les inscripcions són obertes tot el curs:
633 06 22 49 o
coralxerics@hotmail.com. Preu
mensual: 5,50 euros.
Taller de rumbes amb Carles Belda  Avui, de 16 a 19
h, al centre cívic (Mestre de
Pedret, 6). Aprendre a tocar
rumbes amb acordió diatònic.
Es poden portar tot tipus d’instruments. Preu: 10 euros, gratuït per als socis de BFT. Places limitades. Inscripcions:
berguedanafolktotal@gmail.co
m. Organització: La Berguedana de Folklore Total.
CARDONA
Cicle «Sons de la Col·legiata»  Avui, a les 20 h, a la
col·legiata del castell, concert
La màgia de les joves veus, a
càrrec del Cor juvenil del Conservatori de Manresa. Entrades: 5 euros; i gratuït per als
menors de 12 anys. A la venda
a l’Oficina de Turisme de Cardona, a entrades.cardonaturisme.cat i una hora i mitja abans
del concert a la col·legiata. Més
informació: 93 869 27 98.
Firabar  Avui, a les 20 h,
concert de presentació de la
Firabar Big Band, formada per
joves músics estudiants i músics experimentats. En acabar,
sopar. Reserves: 93 869 10
52. La formació és oberta a
qui vulgui participar-hi. Contacte: firabarbigband@gmail.com.
GIRONELLA
Cicle «Culturitza’t»  Avui,
a les 20.30 h, a l’església Vella.
Concert Celeste cata Antonio
Machín, homenatge de la santjoanenca al cantant de boleros. Entrades: 5 euros. Venda
anticipada a l’ajuntament.
MANRESA
Teatre Kursaal  Avui, a les
21 h, a la Sala Gran, concert de
Raimon, que oferirà un recull
antològic, tant de cançons
més recents com de tant conegudes com Diguem no. Entrades: 25 euros (22 euros amb
el Carnet Galliner, estudiants
de música, menors de 25 anys
i majors de 65 anys). Venda a
taquilles, al 93 872 36 36 i a
www.kursaal.cat. Diumenge,
a les 18 h, a la Sala Gran, concert Tot al gospel, a càrrec de
The River Troupe Gospel Sallent. Entrades: 15 euros (12
euros amb el Carnet Galliner,
estudiants de música, menors
de 25 anys i majors de 65
anys). Venda a taquilles, al 93
872 36 36 i a www.kursaal.cat.

La Gramola (Muralla de Sant
Francesc, 29)  Diumenge, a
les 19.30 h, concert d’Origami
Ghosts i Caroline, artistes del
segell santjoanenc El Mamut
Traçut.
SALLAGOSA
Església de Santa Eugènia
 Avui, a les 21 h, concert de
la Coral de les Camilleres, de
Sallagosa, que celebra el 45è
aniversari.
SANTA MARIA D’OLÓ
Església de dalt el poble 
Avui, a les 19 h, concert de
música de cambra amb Meraki
Ensemble.
SÚRIA
Teatre del Foment Cultural
 Diumenge, a les 11 h, concert de la Societat Coral La
Llanterna i la Coral A Cor.

Teatre
AVINYÓ
«Ignis, la història d’un cremat passat»  Avui, a les 22
h, al Local Catalunya. Representació del musical de la Cia.
Qüestió de 4. Entrades: 6 euros.
BERGA
«La caputxeta que escombrava l’escaleta»  Avui i
diumenge, a les 17.30 h, al
Teatre Patronat. Representació de l’obra de Xavier González-Costa, a càrrec de La Farsa.
Va guanyar el 9è Premi Guillem d’Efak de textos de teatre
infantil i juvenil. Entrades: 5
euros. Venda anticipada a la
Llibreria Huch o la Llibreria
Quatre Cantons.
IGUALADA
«A mitja claror»  Avui, a
les 20 h, a l’Adoberia de Cal
Granotes. Proposta teatral del
Col·lectiu Silencis sobre la llum
i la foscos, que compta amb la
participació del públic en un
recorregut pels sentits, amb la
qual el Museu de la Pell se
suma a la celebració de l’Any
Internacional de la Llum. Espectacle per a adults i nens
majors de 10 anys. Limitat a
50 persones. Gratuït.
«Rhum»  Avui, a les 21 h,
al Teatre Municipal l’Ateneu.
Espectacle dedicat a la memòria del pallasso Joan Montanyès Monti. Entrades: 18 i 15
euros, amb descomptes per a
diversos col·lectius. A la venda
al Punt de Difusió Cultural i
Turística i a www.ticketea.com. Des de dues hores
abans, a la taquilla del àssatge
Vives.
MANRESA
«Caragirats»  Diumenge,
a les 19 h, al Voilà! Cafè-teatre
(Cós, 74). Espectacle del Grup
del Casal Familiar Recreatiu,
dirigit per Fina Ràpies i coordinat per Jordi Estrada i Txell
Vall. Es va estrenar en el marc
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