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COOPERACIÓ

Lluitar contra la fam
La lluita contra la fam i la misèria en
l’espai rural, l’aposta per les dones i
el codesenvolupament, eixos de
l’acció de l’Agència Catalana a la
regió de Kolda, al Senegal.

AQUEST DIUMENGE AMB

Animals a la vista
Només coneixem una petita part de les
espècies que se suposa que existeixen

Us oferim un pòster de regal

801175-949072T

PAÏSOS CATALANS

Andorra, inici de
temporada
Cinquanta-dos anys després que
s’hi obrissin les primeres pistes,
l’esquí s’ha convertit en un dels
principals motors econòmics del
Principat.

PAÏSOS CATALANS

«Garbo» torna al cinema
El barceloní Joan Pujol García va
encarnar la definició més exacta
d’agent doble durant la Segona Guerra
Mundial: per als nazis va ser «Alaric» i
per als aliats, «Garbo». Ara, Garbo, que
ha inspirat més d’una ficció, torna al
cinema. I ho fa sota la batuta del
director i guionista gironí Edmon Roch.

ENTREVISTA

Jordi Coca
És un dels novel·listes més reconeguts de la literatura catalana
contemporània. Acaba de publicar «La nit de les papallones»,
una novel·la que s’emmarca en la Barcelona dels setanta, quan
semblava que tot estava per fer i tot era possible.

● Girona. La junta de
govern de l’Escola de
Música del Gironès va
aprovar per unanimi-
tat, dimecres, conge-
lar l’import de les ma-
trícules i quotes per al
curs 2010/2011. És el
segon any consecutiu
que l’escola decideix
congelar els preus per
ajudar les famílies
«en la conjuntura eco-
nòmica que afecta el
país i l’estat de les
despeses familiars»,
segons fonts de l’es-
cola. Una altra mesura
aprovada és la creació
d’una nova bonifica-
ció d’un 20% per a les
famílies monoparen-
tals. / EL PUNT

GIRONA
L’Escola de Música
del Gironès
congela el preu de
les matrícules

a idea de conju-
minar sobre un
escenari un savi

i un mag és, sobre el
paper, atractiva i esti-
mulant. Si el savi és un

bon comunicador com ho és Jorge Wa-
gensberg i l’artista té la categoria que
té Pep Bou, els ingredients són els
ideals per cuinar un bon... seria espec-
tacle, la paraula?

Aquest és el principal problema que
presenta Berishit: una proposta inte-
ressant i original que, malgrat el bon
plantejament, acaba embarrancat a
mig camí de la conferència científica
amb experiments en viu i de l’escenifi-
cació original d’una lliçó científica.

El resultat, doncs, és un bon propò-

L

sit, argumentalment pedagògic i vi-
sualment molt atractiu, que no arriba a
quallar en cap moment, en part perquè
actuar sobre un escenari requereix al-
guna cosa més que ser un bon orador, i
en part perquè el ritme de la funció està
excessivament condicionat pel com-
portament d’unes bombolles que en la
funció de dijous a La Mercè van girar
força l’esquena a un esforçat Pep Bou
que, això sí, va salvar amb una simpa-
tia encomanadissa la poca fortuna amb
l’aigua i el sabó. Probablement el mun-
tatge acabi funcionant com a una bona
eina de divulgació i entreteniment
combinats. Ambdós intèrprets acredi-
ten un talent contrastat per separat i, tal
com van mostrar dijous, una bona quí-
mica sobre l’escenari, encara per polir,
encara per conjuntar, encara una mica
lluny d’aconseguir que, tal com ens va
ensenyar Wagensberg, passi com amb
les bombolles: si les deixes fer, sempre
acaben sent rodones.

Si heu vist l’espectacle, deixeu el
vostre comentari a www.elpunt.cat�

� Títol: «Berishit (La història més bella
del Cosmos)»
Intèrprets: Pep Bou i Jorge
Wagensberg
Lloc: Auditori de La Mercè
Dia: Dijous, 26 de novembre

teatre | «berishit»

CARLES RIBERA

Bombolles poc rodones

Jorge Wagensberg i Pep Bou, dijous a La Mercè. / LLUÍS SERRAT

● Girona. L’associació Una Sola Terra
organitza, dilluns i dimarts, les seves
terceres jornades literàries, al Centre
Cultural de la Mercè de Girona. La pro-
posta d’aquestes jornades és El Marroc
d’Aurora Bertrana, tancant el cicle de
viatges exòtics de l’escriptora gironina.
Aurora Bertrana (Girona, 1892-Berga,
1974) va viatjar al Marroc durant la pri-
mavera del 1935. Fruit d’aquella expe-
riència va escriure El Marroc sensual i
fanàtic i nombrosos articles de premsa.
El programa comença dilluns, a les set
de la tarda, amb la projecció d’un repor-
tatge sobre Marràqueix realitzat per

l’associació Una Sola Terra, amb textos
d’Aurora Bertrana. Seguidament inter-
vindrà el poeta, assagista i novel·lista
Josep Piera (Gandia, 1947), autor de
Seduccions de Marràqueix. Dimarts, a
les set, Santiago Vilanova, president de
l’associació Una Sola Terra i periodista
olotí, moderarà un debat sobre La visió
literària del Marroc d’Aurora Bertra-
na, amb Maribel Gómez, filòloga, pro-
fessora de llengua catalana i literatura;
Neus Real, filòloga, professora de la
UAB; Marta Vallverdú, doctora en filo-
logia catalana, i Josep Piera. L’entrada
a les jornades és lliure. / EL PUNT

GIRONA
Aurora Bertrana i el Marroc, a les jornades literàries d’Una Sola Terra

● Sant Gregori. L’Ateneu de Cartellà estrena avui, a
dos quarts de set de la tarda, el migmetratge Ypande-
mia, dirigit per Jaume Casas, exalumne d’El Galli-
ner, i protagonitzat per set actors amateurs, la majo-
ria dels quals provenen d’El Galliner. Ypandemia,
filmat i produït per Xavier Nogué, explica una histò-
ria underground al voltant d’un grup de teatre que re-
presenta Antígona, i està rodada en escenaris de Gi-
rona, Salt i Canet d’Adri, entre d’altres. / EL PUNT

SANT GREGORI
Estrena del migmetratge «Ypandemia»

● Salt. El grup de rumba de Montcada i Reixac La Pe-
gatina culmina avui a Salt una gira de més de 100
concerts que, amb el títol de Via Mandarina Tour, el
mateix que porta el seu nou disc, ha portat aquest
grup a tot Catalunya i també a Espanya, França, Bèl-
gica, Suïssa, Itàlia, Andorra, Alemanya, Holanda,
Àustria i Polònia. El concert de final de gira, amb un
repertori molt ballable, serà aquesta nit a la sala La
Mirona. En el concert actuarà com a teloner el grup
Arte Perdío. / EL PUNT

SALT
Final de gira de La Pegatina, a La Mirona


