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CULTURES 

L’antic Casino de Barcelona, si-
tuat a la finca Mas Solers de Sant
Pere de Ribes, estrenarà aquest es-
tiu el cicle de concerts Sons Solers,
els divendres 1 i 8 d’agost. El cicle,
que vol acostar al públic l’antic pa-
lauet renaixentista del segle XIX,  té
un pressupost de 50.000 euros i
aposta per la música del país. Im-
pulsat per la discogràfica Bank-
Robber, la primera sessió de la
cita inclourà les actuacions de
Sanjosex, el solsoní Roger
Mas –que un mes més tard obrirà
la 26a edició del Mercat de la Mú-
sica Viva de Vic (MMVV) cantant
en gal·lès amb el grup Plu – i Re-

naldo & Clara, mentre que la se-
gona la protagonitzaran Mazoni, El
Petit de Cal Eril i Pacosan. Els dos
dies hi haurà l'ambientació de di-
versos DJ. Els organitzadors pre-
veuen vendre un miler d'entrades
(l’amfiteatre té cabuda per a 500
persones) i destaquen la singula-
ritat de l’entorn on es faran els con-
certs. «És una experiència musical
en un entorn idíl·lic», assegura el
cap de projecte de Sons Solers, Jor-
di Bernet. El preu de les entrades
serà de 15 euros per vetllada i es
vendrà un abonament de 25 euros.
A més a més de l'oferta musical, hi
haurà una àmplia oferta gastro-
nòmica. 
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Roger Mas estrena un cicle de
concerts a Sant Pere de Ribes
L’antic Casino de Barcelona reobrirà les seves portes l’agost amb

«Sons Solers» i noms com Sanjosex, Mazoni i El Petit de Cal Eril


Roger Mas actuarà la primera nit
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arry Potter ha tornat. A
la xarxa i en una nar-
ració de 1.500 parau-
les. El mag més me-

diàtic i popular està a punt de
complir 34 anys, ja llueix «alguns
cabells blancs però porta les seves
característiques ulleres rodones».
Set anys després de Harry Potter i
les relíquies de la mort, el setè i dar-
rer lliurament  de la saga, la seva
autora, J. K. Rowling, amagada
darrere del personatge de la pe-
riodista Rita Skeeter (la periodis-
ta del fictici El Profeta), ha tornat
a  reunir Harry, Ron Weasley i
Hermione Granger en les finals del
Campionat Mundial de Quidditch.

Com si es tractés d’una crònica
a peu de pista, titulada L’exèrcit de
Dumbledore es reuneix en la final
del Mundial de Quidditch,i paro-
diant els tabloides anglesos, Row-
ling/Skeeter descriu en un text
publicat a la web pottermore.com,
lloc on els fanàtics del mag es tro-
ben, el retrobament d’aquest trio
de mags, pares de família. La crò-
nica explica l’arribada de Harry
Potter i la seva dona Ginny, amb els
seus fills, i del matrimoni format
per Ron Weasley i Hermione Gran-
ger a la zona VIP de l’estadi. Una
sorpresa per als assistents al par-
tit i, ahir, també, a les xarses socials. 

El web de Rowling publica les crò-

niques dels partits de quidditch
d’aquest mundial fictici que poden
llegir únicament els usuaris re-
gistrats. Les narra, habitualment,
Ginny Potter. Però, fins ahir, mai no
havien aparegut Harry i els seus
amics. Rowling anunciava ahir en
aquesta web que l’11 de juliol
continuarà informant sobre la fi-
nal d’aquest Campionat Mundial
de Quidditch, un Brasil-Bielorús-
sia que serà narrat per Ginevra Gin-
ny Potter, esposa de Harry, com in-
forma pottermore.com.

Sobre Hermione Granger, ca-
sada amb el pèl-roig Ron Weasley
i mare de dos fills, l’alter ego de
Rowling  la descriu com la «femme
fatal» del grup que, després d’un
«meteòric ascens» a la vicepresi-
dència del «departament de Se-
guretat Màgica», ara vol conver-tir-
se en la «ministra» de la institució. 

L’escriptora britànica J.K. Row-
ling (Yate, 1965) va publicar set lli-
bres  amb les aventures de Potter
des del 1997 fins al 2007 i aquest
nou text és una narració de gran
valor per als fans del mag de les
ulleres rodones.
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Crònica

Com ressuscitar Harry
Potter en l’oportuna final
del Mundial de Quidditch
J. K. Rowling fa aparèixer

els tres protagonistes de la
saga després de set anys de
silenci a pottermore.com 



La periodista Rita Skeeter

Alina va matar el seu marit i li va
extreure el cor;  Berna va tallar els
peus del seu pare polític amb unes
tisores, després de clavar-les-hi
als ulls; el company sentimental de
Clàvia va ser devorat per un lleó;
Dúlia va incendiar casa seva i el seu
pare hi va morir. Quatre dones
expliquen com han causat la mort
d’un home, però sobretot els per-
quès, i ho fan en un espai que apa-
rentment sembla un teatre però
que es converteix en una sala de
confessions on aquestes quatre
dones arriben per ser jutjades. Pel
públic? Per elles? Del drama a la
tragicomèdia, Matem els homes, de

l’actor i dramaturg  Manel Dueso,
es podrà veure avui, demà i di-
umenge (21 h), al carrer del Balç de
Manresa, en el Festival de Teatre de
Petit Format «A Pell». Amb la di-
recció de la mateixa companyia,
Fora de Text (i la col·laboració de
Santi Monreal), el muntatge té les
intepretacions d’Adriana G. An-
dreo,  Clara Arnas,  Laia Ferré i Lo-
rena Hernàndez. Fora de Text va
néixer el 2011 a Sant Feliu de Llo-
bregat. Amb una escenografia sim-
ple, quatre cadires, la clau del text
de Dueso, del 2004, és la paraula.
Les entrades (12 euros) es poden
adquirir al Kursaal o al mateix
carrer del Balç.
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Fora de Text porta l’obra de
Manel Dueso «Matem els
homes» al carrer del Balç


