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CULTURES 

CALDERS
Festa major Avui, a les 11
h, a la plaça Major, acte a favor
del Dret a decidir. A les 12 h, al
Puig, cant dels Segadors i his-
sada de la senyera a càrrec del
grup de Caramelles de Calders. 

CARDONA
Festa major Avui, a les 11
h, al monument de l’Onze de
Setembre: ofrena floral, dis-
curs institucional, interpreta-
ció de l’Himne Nacional de Ca-
talunya a càrrec de la Coral
Cardonina i galeig dels Trabu-
caires de Sant Ramon de Car-
dona. Tot seguit, sardanes
amb la Cobla Principal de Cas-
sà a la plaça de bous.
Festa de la Penya Barcelo-
nista de Cardona Avui, a
les 12.30 h, col·loqui amb tres
periodistes relacionats amb el
món del futbol: José Luis Cara-
zo, Lluís Escobar i Quique
Guasch. A les 19 h, cercavila
amb els Grallers de Cardona i
el gegantó de l’avi del Barça.
També hi assistirà l’avi del Bar-
ça original. Seguidament, boti-
farrada popular. A les 20.30 h,
al passeig de la Fira, ball amb
Tryfassic, Zariguella i DJ Xavi
Pasquina.

MONTMAJOR
19è Mercat i tradició Avui,
a les 10 h, obertura amb cerca-
vila dels gegants convidats a
la festa. A la plaça, presentació
de les colles geganteres i ba-
llada general. Parades, tradició
i sorpreses. Homenatge als co-
nillaires i gallinaires. A les 14
h, dinar de germanor a l’ombra
del Local Comú. En acabar, ball
amb el músic Dolfi.  

PIERA
Festa major Avui, totes les
activitats de la Diada es faran
al Gall Mullat. A les 10.30 h,
missa de la Diada. A les 11.30
h, acte d’homenatge a Rafael
Casanova amb hissada de la
senyera, himne dels Segadors
i Cant de la Senyera amb la
BOP (Banda-Orquestra de Pie-
ra), actuació dels Falcons de
Piera, ofrena floral i lectura del
manifest a càrrec del pubillat-
ge. A continuació, concert-ver-
mut amb The Dixieland Prea-
chers. A les 14.30 h, dinar de
germanor. Venda de tiquets
de paella i postres al Casal (3
euros). En acabar, bingo popu-
lar. A les 18 h, Memorial Jaume
Feixes al Camp Municipal d’Es-
ports. Partit de futbol entre AE
Piera-Martorell (3ª Catalana). A
les 18 h, ballada de sardanes
amb la Cobla Sant Jordi. A les
20 h, cantada d’havaneres
amb el grup A Cau d’Orella. Hi
haurà rom cremat. Celebra-
ció de la Diada als barris. Ca
n’Aguilera: a les 11 h, pujada
de la senyera a les Ginebres.
Tot seguit, dinar al restaurant
El Jardí. El Bedorc: a les 11 h,
des de la plaça dels Arbres, pu-
jada de la senyera al Figuerot. 

LA RODONELLA
Festa major Avui, a les 10
h, canvi de senyera.

SALLENT
Festa major Avui, a les
10.30 h, davant del monu-
ment de l’11 de Setembre al
parc Pere Sallés, acte institu-

cional de l’11 de Setembre,
amb Francesc Martínez, alcal-
de de Castellnou, de convidat
d’honor. A les 11.30 h, al pas-
seig del parc municipal Pere
Sallés, audició de sardanes
amb la Cobla Lluïsos de Tara-
dell. A les 23 h, a la plaça Sant
Antoni M. Claret, 2a Festa vui-
tantera (música dels anys 80 a
càrrec de  PL i AM).
La Fumera. 10a Festa Major
Alternativa Avui, a les 23
h, a la plaça de Cal Teia, actua-
cions de Jo, Jet i Maria Ribot,
bastoners de Berga, PD
Whatsda i DJ Puxi.

SANT CORNELI
Festa major Avui, a les 11,
canvi de senyera i esmorzar. A
les 20 h, cantada d’havaneres
a càrrec del grup Morralla, amb
cremat de rom. A les 21 h, so-
par de germanor.

SANT FELIU SASSERRA
Festa major Avui, a les 8 h,
sortida des del parc dels Cas-
tanyers per anar a pujar la
senyera al Serrat Llobater. A
les 11 h, a la plaça Major, matí
d’inflables i jocs. A partir de les
11.30 h, al parc dels Castan-
yers, concurs d’arròs. A les 12
h, a la plaça de l’Església, inau-
guració de l’estàtua del Tricen-
tenari. A les 14 h, al parc dels
Castanyers, dinar popular. A
les 17 h, a l’Ateneu, campionat
de botifarra. A les 23 h, a l’Ate-
neu, concert acústic a càrrec
d’Amar Mende. Tot seguit, dis-
comòbil. Divendres, a les 10
h, al parc dels Castanyers, sor-
tida amb bici familiar. 

SANT JULIÀ DE CERDANYOLA
Festa major Avui, a les 9 h,
imposició de la senyera al For-
cat. En baixar, a la plaça de
l’església, xocolatada i coca. A
les 15.30 h, concurs de botifa-
rra. A les 17 h, concentració a
la placeta per fer una V local. A
les 22.30 h, ball folk amb el
trio Torreta.

SOLSONA
Festa major Avui, d’11 a
14 h, al passeig del Pare Cla-
ret, a l’altura del Casal de Cul-
tura i Joventut, castells infla-
bles per al públic infantil.

LA VALLDAN
Festa major Avui, sortida a
peu des de la plaça de l’escola
fins al cim del serrat de Fulla-
racs. Missa de campanya, plan-
tada de la senyera i esmorzar.

VILADA
Caminada i arrossada
Avui, a les 8 h, sortida de la
plaça de la Vila per pujar al se-
rrat del Migdia. Contacte: 93
823 81 28.

ABRERA
Diada Nacional de Catalun-
ya Avui, a les 11.30 h, al
monument a Rafael Casanova,
ofrena floral amb la participa-
ció de la Coral Contrapunt. A
les 19 h, a la plaça Rafael Ca-
sanova, cantada d’havaneres
amb el grup Roques Blaves. Hi
haurà rom cremat a la mitja
part. 

L’AMETLLA DE MEROLA
«V a l’ametllana» Avui, a
les 17 h, a la plaça de l’esglé-

sia. Repic de campanes i acte
d’adhesió a la V per a les per-
sones que no es desplacen a
Barcelona.

AVIÀ
Diada Nacional de Catalun-
ya Avui, a les 10 h, a la pla-
ça de l’Ateneu, xocolatada. A
les 10.30 h, plantada d’un
plançó del Pi de les Tres Bran-
ques al Tossal. A continuació,
canvi de l’estelada i cant dels
Segadors. A les 11 h, a la plaça
de l’Ateneu, recollida dels com-
promisos de les entitats i lec-
tura del manifest. A les 11.30
h, assaig de la V. A les 12 h,
sortida dels autocars amb els
participants a la V cap a Barce-
lona.

AVINYÓ
Diada Nacional de Catalun-
ya Avui, a les 8.30 h, cami-
nada a la Torre dels Soldats.
Sortida de la plaça Major i arri-
bada al parc de l’11 de Setem-
bre. A les 11.30 h, ofrena floral
al parc de l’11 de Setembre.
Tot seguit, a la plaça Major, en-
trega dels compromisos amb
la consulta del 9-N i lectura del
manifest, ballada de sardanes,
inflables per a la quitxalla i pis-
colabis per a tothom. A les
13.30 h, sortida dels autobu-
sos cap a la manifestació a
Barcelona. A les 19 h, al parc
Maragall, cantada d’havaneres
i cremada de rom amb el grup
Xató.

BALSARENY
Diada Nacional de Catalun-
ya Avui, a les 11 h, a la pla-
ça de l’Ajuntament, lectura del
manifest i cant dels Segadors.
A les 11.30 h, a la sala Sindi-
cat, representació teatral: Fam
de llibertat. A les 19 h, a la pla-
ça de l’Església, sardinada po-
pular a càrrec de l’Associació
de Pescadors. Tot seguit, ball
amb Pep i Maria José.  

BERGA
Diada Nacional de Catalun-
ya Avui, de 9 a 10 h, a l’es-
tàtua de Rafael Casanova, par-
laments dels diferents partits
polítics. A les 10 h, sardanes a
càrrec de la Cobla Pirineu. A les
10.30 h, acte institucional
amb ofrena floral de la ciutat i

de les entitats berguedanes.
Actuació de l’Orquestra i la Co-
ral de l’Escola Municipal de Mú-
sica de Berga i l’Orfeó Bergue-
dà am la col·laboració de l’es-
criptora Mercè Miró, hissada de
l’estelada i cant dels Segadors.
a les 11 h, lliurament i lectura
del Compromís Ciutadà. A les
11.30 h, sardanes a càrrec de
la Cobla Pirineu. A les 12 h,
sortida dels autocars cap a
Barcelona per participar a la V.
A les 16.45 h, a la plaça de
Sant Joan, V Berguedana: acte
de suport destinat a les perso-
nes que no s’hagin pogut des-
plaçar.

CAPELLADES
Diada Nacional de Catalun-
ya Avui, a les 8 h, sortida de
la plaça Verdaguer per anar a
enlairar la senyera a Miramar.
Lectura de poemes i cant dels
Segadors. A la baixada, rebuda
en cercavila pels gegants, cap-
grossos i xaranga des de la
font de la Historia fins a l’ajun-
tament. A les 10.30 h, davant
de l’ajuntament, concentració
en favor del dret a decidir. Lec-
tura de poemes, entrega de
les adhesions de les entitats,
manifest, parlaments i cant
dels Segadors. Hi haurà coca i
moscatell per a tothom. 

CASTELLFOLLIT DEL BOIX
36a Diada Nacional de Cata-
lu-nya al cim del Cogulló
Avui, a les 8 h, sortida des de
la plaça de l’Era de Rajadell; i a
les 8.30 h, des del Centre de
Castellfollit, per pujar a peu al
Cogulló. De 10 a 11 h, esmor-
zar de pa amb botifarra. A les
11.30 h, acte d’afirmació na-
cional amb canvi de la senyera,
lectura del manifest de la Dia-
da, renovació del llibre de sig-
natures i cant dels Segadors.
Organització: Amics del Cogu-
lló de Castellfollit del Boix,
Maians, Rajadell i Sant Salva-
dor de Guardiola.

MANRESA
Diada Nacional de Catalun-
ya Avui, a les 11 h, a la pla-
ça Onze de Setembre. Parla-
ments de l’alcalde i de Lluís
Guerrero, coordinador de la
permanent del Consell de Ciu-
tat. Lectura del manifest que

impulsa l’ANC de suport a la
consulta. Ofrena floral de l’a-
juntament i entitats, i lliura-
ment de les adhesions al ma-
nifest pel dret a decidir. Cant
dels Segadors.  

MOIÀ
Diada Nacional de Catalun-
ya Avui, a les 8 h, sortida a
peu de la plaça Sant Sebastià.
A les 9 h, sortida de la Creu
Vermella. A les 10 h, alçada de
l’estelada a la muntanya del
Grony. Hi haurà coca i beguda
per a tothom. A les 12.30 h, a
la plaça de l’Hospital, davant el
monument a Rafael Casanova,
ofrena floral. L’acte serà presi-
dit per Josep M. Reniu Vilama-
la, membre del Consell Asses-
sor per a la Transició Nacional.
Cant dels Segadors, acompan-
yats pels Grallers de Moià. A
les 13.45 h, concentració als
autobusos per anar a la Via
Catalana, a Barcelona.

NAVÀS
Diada Nacional de Catalun-
ya Avui, a les 18 h, audició
de sardanes amb la Principal
de Berga, berenar popular i re-
cital d’havaneres amb el grup
Bufa la marinada, amb la col·la-
boració de l’Agrupació Sarda-
nista de Navàs.

PRATS DE LLUÇANÈS
Diada Nacional de Catalun-
ya Avui, a les 11.30 h, da-
vant del monument de Rafael
Casanova, ofrena floral, lectura
del manifest i lliurament de
compromisos de cara el 9-N.
Seguidament, a Cal Bach, re-
partiment de premis del 7è
Ral·li Fotogràfic de la Fira de
Sant Jaume i aperitiu. A les
12.30 h, al carrer del 5 de fe-
brer, sortida dels autocars cap
a la Via Catalana 2014. A les
17.14 h, a la plaça de l’Esglé-
sia, formació d’una V. 

SANT FELIU SASSERRA
Diada Nacional de Catalun-
ya Avui, a les 8 h, sortida
des del parc dels Castanyers
per pujar la senyera al serrat
Llobater. A les 12 h, a la plaça
de l’església, acte de la Diada
amb la Coral de Sant Feliu. In-
auguració de l’estàtua del Tri-
centenari. Aperitiu popular.



























11 de Setembre































Fires i festes

AGENDA D’ACTIVITATS

CALAF
«Cartes a Théo» La bona acollida de l’exposició que l’artista calafí Ramon Puigpelat ofereix al
centre cívic ha comportat que s’hagi prorrogat fins aquest diumenge. Les pintures i gravats es poden
veure els dies feiners, de 19 a 21 h; i els dissabtes i festius, de 12 a 14 h i de 19 a 21 h.



QUÈ PODEM FER?

TEMPS
Direcció: Ramon Fontserè.

Autor i intèrpret: Quim Mas-
ferrer. Barts. Avinguda del
Paral·lel, 62. Barcelona. Fins
al 21 de setembre. Dime-
cres 17, dijous 18, divendres
12 i 19 i dissabte 13 i 20, a
les 20 h; diumenge 14 i 21, a
les 19 h. Preu: 20 i 25 euros.
Entrades a www.bars.cat.

empre, sem-
pre, l’especta-
cle ha de con-

tinuar. Ho cantaven
Queen i Pink Floyd. The
show must go on. Des-
prés d’un desastre na-
tural, al final d’un amor
apassionat. Punt i se-
guit, punt i a part. Mai
punt final. Fins i tot si la
vida s’exhaureix, si a la
pròpia existència li res-
ta només una hora i
mitja. Un termini tràgi-
cament proper que en
mans de Quim Masfer-
rer pren forma de mo-
nòleg d’humor negre
amb el públic oficiant
d’ostatge sense propo-
sar-s’ho. Captiu del des-
encant d’un ésser en
plenitud de forma però
corcat per un mal incu-
rable que li ha de tallar
l’alè al cap de 90 minuts.

L’actor de Teatre de
Guerrilla reedita el for-
mat d’El xarlatan en un
nou projecte, Temps,
dirigit per Ramon Font-
serè. Masferrer apareix
capcot a escena assegut
en una cadira de rodes,
vesteix pijama i el seu to

és depriment. Només
li queda una hora i mit-
ja de vida. Saluda el pú-
blic per la delicadesa
de visitar-lo en un mo-
ment tan dramàtic i en-
gega un text per on dis-
corren tant el sarcas-
me de l’humor més ne-
gre com la paròdia de
les convencions socials
i, fins i tot,  l’astracana-
da. Masferrer és un
clown que plora per
dins i fa riure per fora,
un monologuista agut i
directe, de gags més
barroers que subtils. I
eficaç. Com una pluja
fina, el públic s’amara a
poc a poc, i sense opor-
tunitat de resguardar-
se’n, de la comicitat
d’un text i, sobretot,
d’un intèrpret connotat
pel seu passat, mediàtic
pel foraster televisiu i
prou versàtil per recon-
duir els pros i els contres
de tot plegat en un per-
sonatge sincer i sorne-
guer, senzill fins al moll
de l’os, que confessa al
públic la mania que té
al cosí per part de mare
i el convida a abaixar-se
els pantalons davant de
tots aquests que inten-
ten fer-nos la vida im-
possible.

Temps és el crit d’un
ciutadà anònim que,
davant la inevitabilitat
de la mort, descobreix
aquella lliçó que tant
ens costa d’aprendre:
l’important és l’impor-
tant i la resta són xim-
pleries. L’actor predica
amb l’exemple i no dei-
xa caps per tallar. Tot-
hom qui mereix rebre,
rep fins al límit de la
querella. Una reflexió
per als qui es queden.
Perquè la vida, el xou,
sempre continuen. 
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QUIM MASFERRER
RECLAMA UNA
MICA DE TEMPS

Barcelona
Toni Mata i Riu

TEATRE CRÍTICA

L’actor de Teatre de Guerrilla interpreta un
home a qui només queden noranta minuts
de vida en l’espectacle «Temps», al Barts

L’actor salta per sobre una cadira

DAVID RUANO


