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OFERTA LIMITADA
Cal trucar per tenir la possibilitat d’accedir a dues
entrades gratuïtes, de 8 del matí a 1 del migdia

FESTIVAL D’ESTIU A TARRAGONA

El crèdit

LLOC: Teatre de Tarragona
DIA I HORA: Divendres 18 de juliol, a 2/4 d’11 de la nit

801175-1092355®

902 22 10 10

Cal trucar per fer la reserva Directament 
amb la targeta
de subscriptor

902 22 10 10
DEL SUBSCRIPTOR D’ELPUNTAVUI
EL CLUB

www.clubdelsubscriptor.cat
club@elpuntavui.cat

Horari 
de 8 a 3

OFERTA 2x1 LIMITADA
Preu de l’entrada: 30 euros

XVI FESTIVAL DE MÚSICA CLÀSSICA CASTELL DE SANTA FLORENTINA 

Gala de Duos
Concert inaugural

LLOC: Castell de Santa Florentina (c/ Doctor Marià Serra, s/n de Canet de Mar) 
DIA I HORA: Dissabte 19 de juliol, a les 10 del vespre

OFERTA 2x1 LIMITADA 
Preu de l’entrada: 10 euros (zona D)

FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGA DELS PIRINEUS 2014

Barrock’n’roll
LLOC: Estany Gento, a la Torre de Capdella
DIA I HORA: Dissabte 19 de juliol, a les 12 del migdia i a les 5 de la tarda
LLOC: Església vella del Pont de Suert
DIA I HORA: Diumenge 20 de juliol, a les 7 de la tarda

OFERTA 2x1 LIMITADA
Preu de l’entrada: 8 euros (2D) i 10 euros (3D)

CINEMES

Cines El Punt Vallès
Fins i tot el 3D en l’oferta (el millor 3D de Catalunya)

LLOC: C/ Santa Teresa, 17 de Cerdanyola del Vallès
DIES: Tots els dilluns i dimarts, excepte festius i vigílies de festius

OFERTA 2x1 LIMITADA 
Dues nits al preu d’una en règim d’allotjament i esmorzar. 
Preu: 85 euros. 
Per a més informació, preus i reserves: Tel. 977 435 555
o web www.hotelmiralles.com

ALLOTJAMENT RURAL

Hotel Miralles
LLOC: Av. Generalitat, 19-21 d’Horta de Sant Joan

OFERTA 2x1 LIMITADA. Degustació, tast dels productes del celler i 
pica-pica. Preu: 10 euros. Opció de dinar al Restaurant de la Cava Vella amb 
regal d’ampolla de cava per parella adulta. Reserves: 93 891 03 18

VISITES GUIADES

Visita enològica, guiada i comentada
Descobreix 100 anys d’història

LLOC: Cava Nova de Canals & Munné de Sant Sadurní d’Anoia (ctra. de Sant Sadurní a
Vilafranca, km 0,5). DIA I HORA: Oferta vàlida per a caps de setmana i festius, de 12 a 1
del migdia (fins al 28 de desembre del 2014) 

OFERTA 2x1 LIMITADA 
Preu de l’entrada: 5 euros. Informació i reserves trucant al 93 772 63 96

VISITES

Crarc
L’únic centre de recuperació de fauna salvatge de Catalunya

LLOC: Carrer de Santa Clara de Masquefa
DIES I HORES: Dissabtes, de 10 a 1 del migdia i de 4 a 6 de la tarda. Diumenges i festius,
de 10 a 1 del migdia

L’escriptora sud-africana
Nadine Gordimer, premi
Nobel de Literatura 1991,
va morir diumenge als 90
anys a la seva casa de Jo-
hannesburg, segons va in-
formar ahir la família.

Autora de més de vint
llibres, entre els quals hi
ha quinze novel·les, uns
200 relats i nombrosos as-
sajos, Gordimer va denun-
ciar l’opressió, la violèn-
cia, la discriminació i les
conseqüències nefastes
de l’apartheid, un règim
que va arribar a prohibir
tres dels seus llibres.

Nadine Gordimer va
néixer a Springs, a la pro-
víncia de Gauteng, a Sud-
àfrica, el 1923, en una fa-
mília d’immigrants: el pa-
re era un jueu lituà i la ma-
re era una cristiana angle-
sa. Tot i ser d’origen euro-
peu, sempre va defensar la
seva nacionalitat africana
i va rebutjar els guetos de
la comunitat blanca.

La seva vocació per l’es-
criptura va aparèixer ben
aviat. Amb tan sols 15
anys va publicar el seu

primer relat al diari local.
El 1953 va sortir publica-
da la seva primera novel-
la, The lying days. El
1974 va rebre el Booker
Prize per The conserva-
tionist i va assolir renom
internacional.

Es va comprometre ac-
tivament contra l’apart-
heid el 1960, arran de la
detenció d’una amiga se-
va. A partir d’aquí no va
deixar de denunciar en
públic i a través de la seva
escriptura les injustícies
del règim de Pretòria. Es
va fer membre del Con-
grés Nacional Africà
(ANC), aleshores prohi-
bit, i va ajudar els mili-
tants buscats per la justí-
cia. Va dirigir també du-
rant anys el Congrés d’Es-
criptors Sud Africans
(COSAW). D’altra banda,
va ser una de les primeres
personalitats que Nelson
Mandela va demanar de
veure després el seu alli-
berament, el 1990, i no va
dubtar a mantenir el seu
esperit crític quan va arri-
bar la democràcia al país,
el 1994.

Independent, va rebut-
jar sempre adherir-se a

l’opinió majoritària dels
intel·lectuals sud-africans
sobre la violència de la so-
cietat –una opinió que
manté, entre altres, J.M.
Coetzee–, fins i tot des-
prés d’haver estat víctima
d’un robatori el 2006.

Gordimer va viatjar a
Barcelona el novembre
del 2007 per celebrar el
Dia Internacional de l’Es-
criptor Empresonat.
Aleshores va explicar
com es va haver de gua-
nyar el dret de dir-se a ella
mateixa sud-africana: ho
va aconseguir en part
contractant advocats per
alliberar els escriptors ne-
gres empresonats.

A més del premi Nobel,
l’autora va rebre una pila
de distincions i quinze
doctorats honoris causa
per universitats com ara
Yale, Harvard, Cambrid-
ge i Ciutat del Cap. Pel que
fa a la seva obra, en català
s’ha traduït El salt i altres
històries (Edicions de
l’Eixample, 1992), La his-
tòria del meu fill (Edi-
cions de l’Eixample,
1991), La filla de burger
(Edicions 62 2002) i Se-
ducció (Proa, 2004). ■

Una prosa
compromesa
Valèria Gaillard
BARCELONA

Mor l’escriptora Nadine Gordimer, la
Nobel que va lluitar contra l’‘apartheid’

Nadine Gordimer, a Johannesburg –on va morir diumenge a l’edat de 90 anys– el 2005.
Gordimer es va comprometre activament contra l’‘apartheid’ el 1960 ■ RADU SIGHETI / REUTERS




