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FUTBOL I INTRIGA Una sèrie de morts en diferents estadis europeus activen les alarmes de la policia. Amb aquest
argument es desenvolupa la trama de la novel·la «L’últim defensa», que s’integra en una nova col·lecció de negre

El debut literari del periodista
bagenc Jordi Agut (Valls de Tor-
roella, 1975), redactor d’Esports
de Regió7, adquireix nova vida a
partir d’aquest cap de setmana
amb la reedició de la novel·la L’úl-
tim defensa i la primera impressió
de la versió castellana, El último
defensa, que publiquen Pagès Edi-
tors i Editorial Milenio (segell es-
panyol de la firma catalana), res-
pectivament. Els primers a poder
adquirir els volums seran els as-
sistents del festival El Segre de Ne-
gre, que se celebra divendres i dis-
sabte a Lleida amb la participació
del reporter. A partir de dimarts,
els llibres ja estaran disponibles a
la web i, a partir de llavors, s’ini-
ciarà la distribució a les llibreries.

Agut va treure L’últim defensa
amb Stonberg el desembre del
2015. Posteriorment, l’escriptor
Sebastià Bennasar -que havia ex-
pressat públicament la seva ad-
miració per l’obra del periodista-
va contactar amb ell per incloure-
la a les col·leccions de  gènere ne-
gre que estava preparant per a Pa-
gès Editors. Al gener, l’editorial va
començar a publicar novel·les

tant en català -mitja dotzena l’any,
segons la previsió inicial- com en
castellà (se n’editaran cinc), en
aquest cas en el segell Milenio.

L’últim defensauneix futbol, in-
triga policíaca i el tèrbol món de
les apostes a través d’una trama
que protagonitza l’agent britànic
George Mitchell. Una successió
de morts a l’entorn de diferents es-
tadis europeus al llarg d’un cap de
setmana obliga Mitchell a inves-
tigar què hi ha rere els crims, poc
abans de la celebració de l’Euro-

copa de França del 2016.
La novel·la d’Agut forma part de

la col·lecció Lo Marraco Negre,
que inclou: Es vessa una sang fàcil,
de Manuel de Pedrolo; El clan de
sa Ràpita, de Montserrat Espallar-
gues; Anna Grimm. Memòria
mortal, de Montse Sanjuan; Ulls
maragda, de Marta Alòs; i Paradís
d’ombres, de Núria Gras. En cas-
tellà, és el tercer títol després de
Cenicienta en llamas, de Jordi
Juan; i Tiempo de ratas, de Marc
Moreno.

Taula rodona a Lleida
Agut participarà dissabte (11.30
h) a la taula rodona Els escriptors
de novel·la negra són els notaris de
la realitat?, que tindrà lloc al pati
de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de
Lleida en el marc del Festival El
Segre de Negre. Moderat per la
periodista Anna Sáez, l’acte tam-
bé tindrà la presència dels autors
Ramona Solé, Marta Alòs, Salva-
dor Balcells i Francesc Puigpelat.
El certamen se celebra durant els
dies 1 i 2 de juny.

La novel·la de Jordi Agut surt en
català i castellà aquest dissabte
Pagès Editors reedita l’obra de debut del periodista d’Esports de Regió7, «L’últim defensa»
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La Fira Mediterrània ha posat a
la venda les entrades per als es-
pectacles de la 21a edició -del 4 al
7 d’octubre- que tindran lloc al
Kursaal i el Conservatori. Els ti-
quets es poden adquirir a la web
del certamen (www.firamedite-
rrania.cat) i al mateix Kursaal.

En aquest equipament, el di-
vendres 5 (20.30 h) hi actuarà la
bailaora Eva Yerbabuena amb el
concert Cuentos de azúcar que
uneix el flamenc i la cultura an-
cestral japonesa. El dia 6 (21 h),
serà el torn del grup d’havaneres
Les Anxovetes amb (d)ones, un
repertori de temes propis en clau

femenina. L’acordionista basc
Kepa Junkera protagonitzarà la
cloenda de la Mediterrània (dia 7,
18 h) amb el seu darrer treball,
FOK. A la sala petita (dia 5, 22 h),
la cantant Joana Gomila i la balla-
rina Lali Ayguadé faran l’especta-
cle Sa Mateixa.

El Teatre Conservatori acollirà
Les cançons seran sempre nostres,
la proposta guanyadora del Premi
Teresa Rebull, d’Arnau Tordera i
Magí Canyelles (dia 5, 22.30 h);
Cant Espiritual, on Carles Dènia
adapta l’obra d’Ausiàs March (dia
6, 19 h); i el concert del pianista
Chano Domingu i el trompetista
Paolo Fresu (dia 6, 22.30 h).

REDACCIÓ MANRESA

Eva Yerbabuena, Carles
Dènia, Kepa Junkera i Les
Anxovetes, a la Mediterrània

El celler Oller del Mas de Man-
resa serà escenari d’un concert
del Festival Vinyasons Ametller
Origen, el diumenge dia 5 d’agost
(12.30 h), amb la participació de
la cantautora Judit Neddermann
i el guitarrista avinyonenc Santi
Careta. L’actuació forma part d’un
certamen que uneix, vi, música i
gastronomia i se celebra en diver-
ses comarques del país, especial-
ment el Penedès.

Judit Neddermann presentarà
el seu tercer treball discogràfic,
Nua (Satélite K, 2018), un àlbum
en el que traspua sinceritat i el de-
sig d’explorar el pas a la vida adul-

ta a través del pop, el folk i la world
music. Les entrades es podran ad-
quirir a partir del 4 de juny al preu
de 40 euros, i inclouen un menú
especial per a l’ocasió i el tast dels
productes vinícoles del celler.

El Vinyasons presenta en la si-
sena edició una dotzena de pro-
postes, que protagonitzaran artis-
tes catalans com Gemma Humet,
Paula Valls, Núria Graham, Maga-
lí Sare (Quartet Mèlt), Marina Tu-
set, Judit Neddermann, Marco
Mezquida i Sol Picó. En cadascu-
na de les cites, es farà una visita
prèvia al celler per donar a conèi-
xer la seva història i el seu treball
als espectadors. 
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Judit Neddermann i Santi
Careta actuaran a l’Oller del
Mas en el festival Vinyasons
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El periodista esportiu Jordi Agut torna a les llibreries

L'estada de Daniel Craig, l’ac-
tual James Bond, a Cardona per
rodar un anunci està aixecant ex-
pectació a escala mundial. Tal
com va avançar Regió7, l'actor
britànic ha estat uns dies al muni-
cipi bagenc gravant un anunci per
a la marca de cervesa Heineken.
Però la seva manera de vestir, a
l'estil 007, ha fet córrer rumors i ha
fet que mitjans nord-americans i
anglesos es preguntin si ja s'està
preparant la nova cinta de Bond.
«James torna: Daniel Craig vist re-
prenent el seu rol de 007», infor-
mava dimarts el diari Daily Mail.
«Daniel Craig comença a filmar el
nou James Bond», publicava el
portal TMZ.

A Cardona, el popular actor  va
enregistrar dilluns una escena de
persecució que va repetir diverses
vegades.  L'equip va fer un impor-
tant desembarcament  amb més
de deu furgonetes amb material.
També era previst que una part de
l'anunci es rodés al castell de Car-
dona. 

Ahir, però, va ser el torn de la
plaça del Mercat , que es va  trans-
formar en un espai amb terrasses,
amb una munió d'extres exercint
de turistes davant de l'expectació
dels veïns. La continuació del ro-
datge de l'espot de Heineken va se-
guir al bell mig de la vila, però, sen-
se Craig i amb un especialista que
el substitueix en escenes d'acció.
El tros gravat transcorria amb
l'arribada d'un taxi a la plaça del
Mercat i el doble de Craig corrent
darrere el vehicle. També era pre-
vist que es despengés per la façana
de l'església. L'anunci, que també
s'ha rodat al castell, ha transformat
una de les sales en una discoteca.
L’equip s’ha allotjat al Parador. 
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Craig a Cardona, al portal TMZ

Sònia Parra Garcia


