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CULTURES

AVUI ALS ESCENARIS

EL CONCERT

 LLOC: teatre Kursaal. Pg. de Pere
III, 35. Manresa.  HORA: 21 h 
PREU: 12 euros (10 euros, carnet El
Galliner i majors 65 anys; 6 euros,
menors de 25 anys). Venda a
taquilles, 93 872 36 36 i a
www.kursaal.cat

Alícia Puertas
juga la seva
Champions
al Kursaal

L’intèrpret manresana Alícia
Puertas protagonitza junta-
ment amb Santi Ricart l’obra
La nostra Champions parti-
cular, amb la qual l’autora i di-
rectora Cristina Clemente va
ser finalista en el 1r Torneig de
Dramaturgia Catalana del Fes-
tival Temporada Alta. La peça,
en un escenari de futur però
dins del segle XXI,  presenta els
dilemes sobre la maternitat
que es plantegen l’Aina i el
Bernat, així com les conse-
qüències de tenir descendèn-
cia. El muntatge, escrit en clau
de comèdia sobre el pas de la
vida, es va estrenar el mes de
novembre passat al Teatre
Gaudí de Barcelona, i avui
passa per la Sala Petita del
teatre Kursaal de Manresa.
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L’actriu Alícia Puertas

ARXIU/MIREIA ARSO

EL CONCERT

 LLOC: cafè-teatre Voilà!. Cós, 74.
Manresa.  HORA: 22 h  PREU: 10
euros (8 euros, anticipades).

El duet Senyors
Tranquil passa
pel Voilà!

L’escenari del Voilà! oferirà
avui l’actuació del duet barce-
loní Senyors Tranquil, que
presentarà Gratacels, el seu
segon disc. Les peces d’aquest
àlbum es fan ressò dels temps
actuals, amb referències tant a
l’addicció i la soledat de les xar-
xes socials (Ja tens 1.000
amics!) com a la crisi immo-
biliària (L’advocada, la parella
i el pis), l’emigració dels joves
catalans (Blues audiovisual) i
l’engany de les empreses i el
món financer (Gratacels).
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El pare Oriol M. Diví va morir
ahir a l’edat de 89 anys. Nascut el
12 de febrer del 1924 a Esplugues
de Llobregat, va ser ordenat sa-
cerdot el 31 de maig del 1952 i va
entrar al monestir de Montserrat
el 1956, on es va convertir en un re-
conegut gravador de fama inter-
nacional per la seva dedicació als
ex-libris.

Durant l’abadiat d’Aureli Maria
Escarré, Diví es va especialitzar en

l’art de la xilografia. El 1964 va co-
mençar la seva tasca com a pro-
ductor artesà d’ex-libris, una de-
dicació reconeguda en diverses
ocasions per l’Associació Catalana
d’Exlibristes. La seva categoria va
merèixer una exposició mono-
gràfica a la Biblioteca de Catalunya
l’any 1985. El mateix Museu de
Montserrat va exhibir la seva obra
el novembre del 1997. El seu treball
es va recollir en el llibre Oriol Ma-
ria Diví. Ex-libris, on hi ha els 572
ex-libris que va realitzar, gravats en-
tre els anys 1960 i 2011, i reprodu-
ïts a mida real. 

La missa exequial tindrà lloc a
la basílica de Santa Maria de Mont-
serrat demà, a les 10.45h, presidi-
da pel pare abat Josep Maria Soler.
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La missa per la seva
memòria se celebrarà demà
a la basílica de Santa Maria
presidida per l’abat Soler



El monjo de Montserrat i exlibrista
Oriol Maria Diví mor als 89 anys d’edat

El pare Oriol Maria Diví

MONTSERRAT

SALVADOR REDÓ

Més d’un centenar de persones van assistir, ahir, a la presentació del llibre del periodista manresà Marc Serena,
Això no és africà!. Del Caire a Ciutat del Cap a través dels amors prohibits (RBA. La Magrana), a la Casa Flors Sirera de
la capital del Bages. El periodista Joan Piqué va explicar els perquès d’un llibre i d’un autor que amb «valentia» i tibant
d’ofici i d’«olfacte periodístic» retrata la comunitat LGTB africana. La presentació va introduir la lectura de fragments
del llibre, a càrrec de Pep Ruiz, i la interpretació de cançons amb la cantant Celeste Alías i el percussionista Carlos
Cortés. Al final, llarga cua per emportar-se el llibre signat (més informació en l’edició de demà)



Marc Serena omple Flors Sirera en la presentació d’«Això no és africà!»

Una trentena d'alumnes de bat-
xillerat de l’institut Pius Font i
Quer de Manresa han treballat
aquest curs l’obra K.L. Reich, de
Joaquim Amat-Piniella, amb mo-
tiu del centenari del seu naixe-
ment. D'aquest treball n’ha nascut
una exposició, Lectures de K. L.
Reich, formada per una selecció de
gravats i muntatges gràfics i tex-
tuals que s’escampen pels passa-
dissos del centre i que ahir s’i-

naugurava amb el regidor d’En-
senyament i Universitats, Antoni
Llobet; el regidor de Cultura, Joan
Calmet; la directora del centre,
Teresa Torra, i  la presidenta de l’A-
mical de Mauthausen, la manre-
sana Rosa Toran,  que ha parlat
amb l’alumnat de la deportació i
els camps de concentració.  Abans
dels parlaments, una alumna va in-
terpretar una peça musical al pia-
no en el seu particular homenat-
ge a l’escriptor manresà.

El professor encarregat del pro-
jecte, Xavier Valls, explicava que els
alumnes, de les classes de socio-
logia i filosofia, han seleccionat, a
través de la lectura de l’obra, «els
textos que més els ha interessat i
han fet una tria de petits bocins».

Lídia Vila, per exemple, ha fet un
collage amb diferents fotografies
de camps de concentració per
il·lustrar un passatge del final del
llibre quan l’autor  «diu que sem-
pre hi haurà guerres si no canvia la
humanitat». L’exposició també in-
corpora alguns objectes, com una
màquina d'escriure amb la pri-
mera pàgina de K. L. Reich a mig
redactar, una vitrina amb un
exemplar de la novel·la al costat
d’un rotlle de filferro o unes es-
pardenyes de soldat de la guerra ci-
vil. Toran va ressaltar la impor-
tància que els més joves s’involu-
crin en l’Any Amat-Piniella perquè
demostra que «el seu reconeixe-
ment travessa el temps i arriba i ar-
ribarà molt lluny». 
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El centre va inaugurar
ahir una mostra de gravats i
muntatges gràfics i textuals
dedicada a Amat-Piniella



Una trentena d’alumnes del Pius Font i
Quer s’aproximen a l’obra «K. L. Reich»

Breus

L’auditori de la Plana de l’Om de
Manresa serà l’escenari, diven-
dres, de l’acte de lliurament dels
premis escolars de narrativa en ca-
talà Sambori Òmnium de la Cata-
lunya Central, amb l’actuació de
l’animador Lluís Pinyot, que pre-
sentarà Cantarelles i més coses per
riure una estona. L’entrada és lliu-
re. En aquesta setena edició hi
han participat un total de 1.515
alumnes de primària, secundària
i batxillerat  de les comarques del
Bages, Berguedà i Solsonès, re-
partits en 32 centres educatius.
Els 3 primers premis de cadascu-
na de les 6 categories, juntament
amb la resta de guardonats de les
10 demarcacions que té Òmnium,
passaran a la fase final. El maig es
lliuraran els premis als guanyadors
en l’àmbit nacional
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Els Sambori Òmnium
Catalunya Central, demà

PREMIS

L’escriptor figuerenc especialit-
zat en novel·la negra Agustí Vehí,
que compaginava la literatura amb
la seva tasca professional a la
Guàrdia Urbana de Figueres (Alt
Empordà), va morir ahir als 54
anys a causa d’una llarga malaltia.
Vehí,  llicenciat i doctorat en His-
tòria per la UAB, és l’autor de les
novel·les negres Abans del silenci
(Pagès Editors, 2009), guanyado-
ra del premi Ferran Canyameres;
Ginesta pels morts. Un blues em-
pordanès (Mare Nostrum, 2010),
Quan la nit mata el dia (La Ma-
grana, 2011), guanyadora del pre-
mi Crims de Tinta. La seva última
obra publicada en aquest gènere
va ser Torn de nit, apareguda a la
crims.cat de l’Editorial Alrevés.
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Mor l’escriptor i policia
figuerenc Agustí Vehí

NECROLÒGICA

Collection: 1972-2012, el nou àl-
bum recopilatori de Bruce Springs-
teen, es posarà a la venda el 16 d’a-
bril.  El disc recull 18 de les seves
cançons més conegudes, des del
clàssic Born in the U.S.A. i Streets
of Philadelphia, fins a d’altres de
més actuals com The Rising. La pu-
blicació d’aquest treball coinci-
deix amb la gira Wrecking Ball
Tour, que a l’estat només recalarà
a Gijón, amb entrades exhaurides.
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Springsteen posa a la
venda un recopilatori

MÚSICA


