
BERGA
Festival de Música Antiga
Avui, a les 6 de la tarda, al tea-
tre municipal, actuació del con-
junt Gli Incogniti, sota la direcció
d’Amandine Beyer i amb la par-
ticipació de la berguedana Alba
Roca. Preu: 12 euros.

CALAF
As Ladras i Les Bruixes es
Pentinen Avui, a les 7 de la
tarda, folk a la taverna catalana
de Cal Macarró.

CASSERRES
Festibalç Avui, a les 5 de la
tarda, actuació de DJ Raving-
man.

COLLBATÓ
Festival Gong Avui, a les 10
de la nit, a les Coves de Salnitre,
actuació de Thomas Bloch amb
els instruments de cristall
Glassharmónica i Cristall Bas-
chet, sorprenents. L’acompan-
yarà el sopranista Patrick Hus-
son. Preu: 25 euros.

MOIÀ
Festival de Música Francesc
Viñas Avui, a les 10 de la
nit, a l’església, espectacle de
Cantonigròs protagonitzat per
les Macedònia Youth City Fema-
le Choir Menada - Tetovo. Gra-
tuït.

BERGA
Rebrot 2009  Avui, a les 8
del matí, pujada al Pi de les Tres
Branques. A les 12, acte polític.
A les 2, dinar popular a càrrec
de la CUP de Berga i del Casal
Panxo. A les 3, actuació de Bri-
gada Avel·lina.

CABRIANES
Festa d’inauguració de la fa-
çana del Centru  Tindrà lloc
avui, a les 7 de la tarda. Festa
amb Cosins i l’espectacle de
pintura en directe de Càndida.

MANRESA
Màgia  Avui, a les 8 del ves-
pre al pati del casal popular La
Fadulla, recta final del cicle Es-
tiu a la fresca, que ocupa tots
els caps de setmana de juliol.
L'actuació serà a càrrec de la
companyia Mag Màgic, amb
més de 20 anys d'experiència
en espectacles de màgia. És un
espectacle vistós i participatiu,
amb tocs d'humor i música, i
buscant la complicitat de petits
i grans.

MANRESA
Congost Avui, sessions a les
6 de la tarda i a les 8 del vespre.
Per a més informaicó i reserves,
cal trucar al 619 201 022.

CARDONA
Cinquè festival de dansa de
Cardona XID-09  Avui, de 9
del matí a 12 del migdia, al gim-
nàs Daina, classe magistral amb
Nicolas Rambaud i Coral Tronco-

so (Companyia Megaló- Teatro
Móvil) . Preu: 40 euros amb di-
nar i 25 sense. A la 1, inaugura-
ció del Xid a la plaça de la Fira.
La companyia Àticus, de dansa i
circ, oferirà l’espectacle Déu n’hi
do. A 2/4 de 3, al saló ducal del
castell, dinar-col·loqui i familia-
rització i aproximació a l’entorn
professional de dansa. El dinar
val 5 euros. A 2/4 de 6, al claus-
tre del castell, actuació gratuïta
de Nicolas Rambaud de la com-
panyia Megaló Teatro Móvil
amb l’obra S3M1.3P. A 2/4 de 7
de la tarda, al pati del castell,
Des de sempre, amb Víctor Gon-
zález i Anna Novelles. Gratuït. A
les 8, a la col·legiata de Sant Vi-
cenç del castell, espectacle El
tendal. Preu: 15 euros i 7 per
als menors de 10 anys. Més in-
formació a www.issimm.com.

BERGA
Festes de Santa Eulàlia
Avui, a les 8, diana florida amb
l’escola municipal de música. A
les 9, solemne missa cantada i
coca i xocolata per a tothom. De
10 del matí a 3 de la tarda,
concurs de grafits. Inscripcions
a l’Associació de Veïns Santa
Eulàlia. De 12 a 2 i de 4 a 7,
parc infantil a la plaça Santa
Eulàlia. A 2/4 de 7, exhibició de
country per Country Berguedà,
a la pista poliesportiva. Tot
seguit, lliurament de premis. A
les 8, ball de final de festa amb
el grup Solistes.

CERCS
Festival de la Baells Avui,
exposició de pintures del
primer concurs de pintura
ràpida. De 10 del matí a 2 del
migdia, inici de passe-jades
amb el carrilet verd, inflable i
tallers infantils. A les 11,
novena travessa popular al
pantà. A les 12, exhibició de
vaixells radiocontrolats,
lliurament de premis de la
novena travessa popular al
pantà i jocs inflables al pantà. A
la 1, exhibició de wakeboard
organitzat per Club Nàutic
Vilada amb visita guiada a
l’interior de la presa. A les 2,
arrossada popular, venda de
tiquets al bar durant els dies
del festival. De 4 a 7 de la
tarda, passejades en barca pel
pantà. De 4 de la tarda a 8 del
vespre, inici de passejades amb
el carrilet verd, inflable infantil i
tallers i escalèxtric. De 5 a 7 de
la tarda, la presa fa portes
obertes. A les 5, espectacle
infantil amb el grup d’animació
Koloraines. A les 6, activitats
infantils amb A Prendre la
Fresca. A les 7, visita guiada a
l’interior de la presa. A les 8,
clausura de la vuitena edició
del festival, lliurament dels
premis del sisè concurs
fotogràfic digital i del primer de
pintura ràpida. A 2/4 de 9,
havaneres amb el grup A Tota
Vela i cremat de rom. A les 10,
castell de focs artificials.

EL PONT DE VILOMARA
Festa major Avui, de 10 del
matí a 2/4 d’1 del migdia, al
consultori municipal, acapte de
sang. D’11 a 1 del matí, sisena
trobada de puntaires al carrer
Santa Magdalena. D’11 a 1 del
matí i de 6 de la tarda a 9 del
vespre, al casal, exposició de
manualitats. A 2/4 de 12 del
migdia, sortida des de la plaça
de l’Ajuntament de la cercavila
que es farà pels carrers del po-
ble amb la Banda i Majorets del
Grup Arlequín. S’ar-ribarà al cen-
tre cívic Evaristo de la Torre. A
la mateixa hora, a l’església,
missa solemne de festa major

cantada pel cor par-roquial San-
ta Maria Magdalena. De 6 de la
tarda a 10 de la nit, al passeig
de la Pau, parc infantil. A 2/4 de
7 de la tarda, a la plaça Clavé,
sortida de la cercaila dels ge-
gants. A les 7 de la tarda, exhi-
bició de twirling a la sala poliva-
lent. A les 11 de la nit, al pati
del col·legi, ball de festa major
amb el grup Almas Gemelas
Quartet. Dilluns, de 12 a 2 del
migdia i de 4 a 7 de la tarda,
parc aquàtic a la piscina. Entra-
da gratuïta. A les 6 de la tarda,
al centre cívic Evaristo de la To-
rre, ball i berenar de jubilats
amb el duet Doble Perfil. A les 8
del vespre, al CEIP Pompeu Fa-
bra, lliurament de premis del
setzè concurs de dibuix. A les 9
del vespre, al pati del col·legi,
havaneres amb el gup Xarxa i
degustació de rom cremat. A les
11 de la nit, al camp de futbol,
gran castell de focs amb la Piro-
tècnia Igual.

PALÀ DE TORROELLA
Festa major Avui, a 3/4 de
10 del matí, missa de festa ma-
jor en honor de Sant Llorenç de
Brindis, patró de Palà.  A 2/4
d’1, cercavila amb els gegants,
la cobla La Principal de Berga i
la pubilla i l’hereu de Navàs.
Després, vermut de germanor i
sardanes amb la cobla La Princi-
pal de Berga. Serà  als Jardins. A
2/4 de 9, entrepanada popular
a la plaça Indústria per 5 euros.
Tot seguit, ball fi de festa amb
el grup Trifàsic. Dilluns, a 2/4
de 10, sopar a la fresca a la pla-
ça Indústria, per 10 euros.

PRADES DE LA MOLSOSA
Festa major Avui, a 2/4
d’11 del matí, missa de festa
major a l’església de Sant Ponç
de Prades. A les 7 de la tarda,
ball de vetlla amenitzat per
Joan Vilandeny. La parella guan-
yadora del ball de la fruita serà
premiada amb un dinar o sopar
a l’hostal de Pinós. S’obsequiarà
tothom amb un entrepà de per-
nil.

SANT VICENÇ DE CASTELLET
Festa major Avui, a 2/4 de
10 de la nit, marxa nocturna. Se
sortirà des del local del Centre
Excursionista. Dilluns, a les 7
de la tarda, espectacle infantil
Contes Llunàtics, amb Santi Ro-
vira, al parc de la plaça de Cata-
lunya.

MOIÀ
Audicions al parc  Avui, a
les 7 de la tarda, audició de sar-
danes al parc municipal amb la
cobla Vila d’Olesa.

GÓSOL
Plaça Major Dilluns, a les 7
de la tarda, ball de tarda a l’A-
plec de Santa Margarida.

L’AMETLLA DE MEROLA
Plaça de l’Església Avui, a
2/4 de 8 del vespre, ball amb
Jordi Bruch.

MANRESA
Màrius 2000 Avui, a les 6
de la tarda, ball amb DJ Miquel. 

NAVARCLES
Pista Vermella del pavelló
Avui, a les 7 de la tarda, ball
amb Carles.
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CULTURES

Un bruixot vol tenir el
control de la natura, un poder
enorme, i ha fet desaparèixer
uns penjolls molt importants.
La Sèsam Brown i les seves
amigues els han de trobar per
impedir els plans del malvat.

�

A. TREE / G. MILLWARD
El braçalet de la reina
CRUÏLLA, 8,95 EUROS, INFANTIL

Seixanta relats de només
tres pàgines cadascun que
parlen d’experiències viscudes
per estudiants d’ESO i que
toquen temes com l’amor, la
identitat i l’amistat.

�

EVA MOR
Passo d’històries (de
més de cinc minuts)
LA GALERA, 12 EUROS, JUVENIL

Un dels títols de l’any
defensa el catalanisme i la
qualitat de Josep Pla respecte
de les visions que li atorguen
un passat franquista. Llibre
polèmic i, alhora, fascinant.

�

ENRIC VILA
El nostre heroi Josep
Pla
A CONTRA VENT, 22 EUROS, ASSAIG

Recorregut per la vida d’un
dels fundadors d’Esquerra
Republicana de Catalunya, un
dels homes que van fer costat
a Macià en la lluita contra la
dictadura de Primo de Rivera.

�

RAFAEL BATTESTINI
Nicolau Battestini i
Galup (1895-1981)
PAGÈS ED., 15 EUROS, BIOGRAFIA

La segona obra del cicle del
Pallars tracta de l’Agustí, un
home de família pagesa que,
com que no és l’hereu de la
casa, s’ha de guanyar la vida
fent altres feines. La guerra
civil li trastocarà la vida.

�

MARIA BARBAL
Mel i metzines
COLUMNA, 16,50 EUROS, NOVEL·LA

L’inspector de policia
Erlendur Sveinsson investiga
com va ser en el passat el lloc
on s’ha trobat un cadàver, un
solar als afores de Reykjavik
que el porta a recordar la
Segona Guerra Mundial. 

�

ARNALDUR INDRIDASON

La dona de verd
LA MAGRANA, 15 EUROS, POLICÍACA

Crònica de viatges d’una
persona que, enviada per una
agència de Nacions Unides
arreu del món, parla de la
migració des de temes com el
tràfic de drogues, els nens
soldats i les deportacions.

�

MARTÍN CAPARRÓS
Una luna
ANAGRAMA, 16 EUROS, NARRATIVA

El jove Paul Manning canvia
Birmingham per un poblet, on
coneixerà uns parents de la
seva mare que, d’entrada, no
vol tractar. L’impacte que li
causa la seva cosina, però, el
farà canviar de parer.

�

ELIZABETH GASKELL
La prima Phillis
ALBA EDITORIAL,  17 E., NOVEL·LA

THOMAS

PAINE

Sentit
comú

TRADUÏT PER
JAUME ORTOLÀ

RIURAU EDITORS

10 EUROS

Un nou segell irromp en el mercat
editorial amb la principal virtut de
cultivar la feina ben feta. Des de
Barcelona, Riurau Editors proposa
al públic lector grans obres de la
literatura i el pensament universals
a través de traduccions de qualitat.
A més, també incorpora el mercat
electrònic a la seva oferta.

Thomas Paine (-) va ser un
home d’idees clares. A Sentit comú
() va escriure que «la societat és una
benedicció; el govern, un mal neces-
sari». Fidel reflex d’una manera de
pensar que postulava la separació de
poders i que defensava la necessitat d’es-
tar constantment a l’aguait de l’acció de
govern per evitar les males pràctiques.
El breu assaig d’aquest polític i publicista
nord-americà va sortir publicat l’any
, poc després que les colònies bri-
tàniques de l’Amèrica del Nord ini-
ciessin el convuls procés d’emancipa-
ció de la metròpoli britànica.

El llibre –que inaugura juntament
amb Allò que es veu i allò que no es veu,
de l’economista francès Frédéric Bastiat
(-), la col·lecció Plamfets de
Riurau Ed.– va esdevenir un èxit entre
els seus compatriotes. El públic nord-
americà el va tenir a l’abast paral·lela-
ment a un gest polític de tanta signifi-

cació com la publicació al diari Penn-
sylvania Gazette del discurs del rei an-
glès Jordi III en què refermava que les
colònies s’havien de sotmetre a l’auto-
ritat monàrquica. Paine va arremetre en
el seu text contra la constitució angle-
sa, escrivint amb un estil clar i directe
que «donem per fet que era noble per
als temps foscos i servils en què fou eri-
gida. Quan el món era sotmès a la tira-
nia dels pocs, fou un rescat gloriós.
Però fàcilment es demostra que és im-
perfecta, subjecta a convulsions i inca-
paç de produir allò que sembla pro-
metre». El seu atac a la gran potència eu-
ropea era fonamentat en la convicció
que «l’autoritat de Gran Bretanya sobre
aquest continent és una forma de go-
vern que tard o d’hora s’ha d’acabar»,
i punxa amb contundència quan afir-
ma que «Anglaterra, des de la con-
questa, ha tingut uns quants pocs bons
monarques, però s’ha lamentat sota
un nombre molt més gran de dolents».

Tot i els més de dos segles que ens en
separen, Sentit comú s’erigeix com un
escrit de plena vigència. Paine hi refle-
xiona sobre la democràcia liberal, n’a-
punta les funcions i adverteix contra els
usos intolerables que se’n pot fer. Tal-
ment un bloc de notes sobre mals de
què pequen algunes democràcies els ga-
rants de les quals se senten temptats de
pervertir en nom de causes diverses.

TONI MATA I RIU | MANRESA

Thomas Paine i la democràcia


