
cultura14 Dimarts, 15 De febrer Del 2011
Gu

ia
 d

e 
se

rv
ei

s

Informa als seus clients que 
el restaurant La Torrada  

ha iniciat de nou,  
com cada any, la  

temporada dels calçots!!
Per a reserves: 837 452

Horari del restaurant:  
d’11 a 16 h i de 20 a 23 h.

Ens plau informar-vos sobre les  
noves instal·lacions del Wellness amb la 
piscina coberta 
hidromassatge 

 i la zona 
de spa.  

Us hi esperem!
Reserves i  

informació:  
738 613
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Súper rebaixes!!
les més esperades a

Busquem
local 

comercial
Molt cèntric 

Av. Meritxell /  
av. Carlemany

Telèfon:  
73 73 73

 

 

Biel Barnils i Màrius Serra eren 
els encarregats de presentar 
ahir L’orgia verbal, un acte que 
servia per tancar les presenta-
cions literàries del Centre de la 
Cultura Catalana (CCC), que, 
emmarcades en la Capital de la 
Cultura Catalana, han tingut en 
aquesta tercera edició més èxit 
de participació que mai. Tant 
és així que Arnau Colominas, 
gerent del CCC, no descarta or-
ganitzar més cicles abans que 
s’acabi l’any.

L’orgia verbal sorgeix fruit 
d’unes quinze hores de con-
versa entre Barnils i Serra en 
què el llibreter plasma les di-
ferents opinions de Serra sobre 
un gran ventall de temes, com 
ara la independència de Catalu-
nya, el món literari, la política 

i la mort. L’experiència ha estat 
tan positiva que l’autor confes-
sa que la tornaria a repetir, ja 
que per ell “Màrius Serra és un 
personatge molt interessant”. 
Barnils va assegurar, a més, que 
ni ell ni l’entrevistat van cobrar 
res pel projecte i que els diners 
que recaptin els adreçaran a 
Adane, l’associació d’Amics per 
al Desenvolupament de l’Àfrica 
Negra. 

Pel que fa als eixos que es 
va marcar l’autor a l’hora d’ela-
borar el llibre, explica que ha 
intentat “no retocar gaire la 
transcripció”, per aconseguir 
d’aquesta manera que el lector 
tingui la sensació que està es-
coltant la conversa. Una altra 
de les intencions de Barnils com 
a autor del llibre ha estat inter-
venir poc en les idees de Serra, 
perquè fossin l’entrevistat i les 

seves idees els protagonistes re-
als de l’obra.

Segons va recordar Serra, el 
projecte va néixer d’una pro-
posta inesperada de Barnils i 
de les set sessions en què es van 
desenvolupar les converses tots 
dos en van destacar “la bona 
sintonia” que es va donar entre 
ells i en les temàtiques que es 
desglossen al llibre.

Després d’aquest projecte, 
Barnils i Serra tenen clar que 
coincideixen en molts dels as-
pectes tractats a L’orgia verbal, 
un dels quals com la cultura és 
sovint maltractada pels mitjans 
de comunicació. De la llarga 
llista de qüestions de les quals 
parla el llibre, Barnils va des-
tacar la mort, un punt que no 
s’havia plantejat prèviament i 
que li va permetre endinsar-s’hi 
sense tabús. 

Barnils i serra desglossen la 
seva ‘Orgia verbal’ a escaldes 

llibre

t. m. 

biel barnils i Màrius Serra durant la presentació del llibre ‘l’orgia verbal’. 

La presentació de l’obra tancava ahir el cicle organitzat pel CCC

a. b. 
anDorra la Vella

Després del seu pas per esce-
naris catalans, l’Escena Nacio-
nal d’Andorra (ENA) portarà 
al teatre de Les Fontetes de la 
Massana l’espectacle Ara estem 
d’acord estem d’acord, una pro-
ducció de l’associació artística 
Indi Gest i el Teatre Lliure, a 
partir de la peça Dia de partit, 
de David Plana. L’obra pretén 
fer una crítica a la gran reper-
cussió que té el futbol en la 

societat actual. Concebut com 
una subtil crítica del món del 
futbol, l’obra, escrita i dirigida 
per Jordi Oriol, es representa-
rà el 25 de febrer a les nou del 
vespre. La interpretació anirà a 
càrrec d’Isaak Férriz, Jofre Ca-
rabén, Jordi Oriol, Carles Pe-
dragosa i Jordi Santanach.  

Les entrades es posen a la 
venda avui mateix a un preu 
de 6 euros i es poden adquirir a 
l’Oficina de Turisme de la Mas-
sana i a Andorra Turisme. 

L’eNa portarà un nou 
espectacle a la Massana

ena

l’espectacle ‘Ara estem d’acord estem d’acord’ es podrà veure el dia 25.

Redacció
anDorra la Vella

vendA d’entrAdeS

Demà a les nou del vespre tin-
drà lloc una nova cita del Cicle 
de cinema de muntanya i viat-
ges, que aquesta vegada es farà 
a la biblioteca de la Massana. 
El convidat d’aquesta sessió 
serà el massanenc Robert Am-

batlle, que explicarà la seva ex-
periència al llarg dels més de 
mil quilòmetres que va fer en 
bicicleta per fer el recorregut 
entre Andorra i Santiago de 
Compostel·la. Per fer el trajec-
te, Ambatlle va trigar només 
onze dies i demà n’explicarà 
els detalls amb fotografies. 

ambatlle relata el viatge 
en bici fins a Galícia 

Redacció
la massana

cicle de cineMA 

Miquel
Resaltado


