
LLIBRES MÚSICA I TEATRE I POESIA I CIRC I FIRES I CONFERÈNCIES I EXPOSICIONS

RECOMANEM AGENDA JUNY10

Dies: 20-05-2010
Unificcions, lliurament 
de premis
Gala

  Espai jove La Fontana.
 C. Gran de Gràcia, 190-192 , Barcelona

  http://www.fi ccions.cat

Dies: 25-05-2010
“Fes el teu currículum 
europeu (europass) per 
treballar a l’estranger”
Xerrada

  Punt d’Informació Juvenil Sarrià-Sant Gervasi
Hora: 18’30

Dies: 27-05-2010
Julio Cortázar entre 
papers inspertas
Literatura i jazz
A càrrec d’Ari & The 3 D’s

 Centre Cívic Sagrada Família
Hora: 20’00

Dies: 27, 28 i 29 de maig
Primavera Sound 2010
Festival

 Parc del Fòrum
Barcelona

 http://www.primaverasound.com

Dies: del 06-05-2010 al 13-06-2010

EMPLEO 2.0
Rosaura Alastruey

Editorial UOC

12’50

116 pàgines

ANIMALS TRISTOS
Jordi Puntí

La Butxaca

9’95 euros

192 pàgines

THE GOOD 
HEART
Dagur Kári

Paul Dano,  Bri-

an Cox,  Damian 

Young,  Isild Le 

Besco,  Susan 

Blommaert.  

95 minuts

ABOUT ELLY 
(DARBAREYE 
ELLY)
Asghar Farhadi

Golshifteh Fara-

hani,  Taraneh 

Alidousti,  Mani 

Haghighi,  Saber 

Aba,  Shahab 

Hosseini.

119 minuts

El mercat laboral està en ple canvi. Les estructures 
tradicionals que el sustentaven s’han vist plenament 
afectades. Internet i sobretot la Web 2.0, basada en 
la interactivitat i la participació, s’han convertit, en els 
darrers temps, en el millor aliat per a la recerca ac-
tiva de feina. Aquest llibre presenta i exposa d’una 
manera molt didàctica un interessant conjunt d’eines 
web, recursos virtuals i tendències laborals que do-
nen plena entitat a l’anomenat “networking laboral”, 
i que sense cap dubte suposen un interessant valor 
que es pot aplicar a la trajectòria professional.
  

Animals tristos presenta un mosaic extraordinari de 
personatges que són víctimes del fràgil equilibri de 
l’amor. Les històries que componen aquesta comèdia 
humana ens revelen amb precisió les petites grans 
sotragades que amaga la vida de parella. Il·lusions i 
ressentiments, records funestos i teràpies contra la so-
litud, fracassos latents i existències somortes com un 
diumenge a la tarda animen aquest retaule de la Bar-
celona actual. Jordi Puntí (Manlleu, 1967) ha publicat 
tres llibres de narracions: Pell d’armadillo (1998), Ani-
mals tristos (2002) i Set dies al vaixell de l’amor (2005).

HEAVY RAIN
http://www.heavyrainps3.com

Heavy rain combina exploració, diàlegs i acció dra-
màtica amb una narrativa absorbent. Personatges 
diferents, cadascun amb rerefons i motivacions ex-
clusives, amb l’objectiu de trobar un assassí.

ALAN WAKE
http://www.xbox.com/es-ES/games/a/alanwake

En aquest esperadíssim títol per a Xbox 360, el juga-
dor encarnarà Alan Wake, un home que es guanya 
la vida amb el terror dels altres com a escriptor de 
novel·les de suspens.  Alan ha de resoldre un misteri 
per evitar quedar atrapat de per vida en un malson. 

Lluc (Paul Dano) és un jove de bon cor que viu en 
una caixa de cartró sota el pont de Brooklyn. Sense 
perspectives per al futur, intenta suïcidar-se. Però el 
seu intent acaba fallant, com totes les coses que ha 
intentat a la seva vida... Mentre es recupera a l’hos-
pital, ha de compartir l’habitació amb Jacques (Brian 
Cox), el malhumorat propietari d’un bar, de caràcter 
colèric, amb un estil de vida gens saludable, que 
acaba de patir el seu cinquè infart.

Ahmad fa anys que viu a Alemanya i torna a l’Iran, el 
seu país natal, per una curta visita. Els seus amics 
de la universitat decideixen organitzar una reunió de 
tres dies al mar Caspi. Sepideh, una de les seves 
amigues, sap que Ahman acaba de divorciar-se d’una 
alemanya. S’ocupa de organitzar-ho tot i convida Elly, 
la mestra de la seva fi lla, a la reunió. Elly cau bé a 
tots. El segon dia, Elly desapareix. El grup es posa en 
contacte amb la seva família, però no saben res d’ella.
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PEL.LÍCULES

VIDEOJOCS

Asufre
Teatre

 Teatre Capitol
C. La Rambla, 138
Barcelona

 18-20 euros
 http://www.grupbalana.com

Dies: del 20-05-2010 al 20-06-2010
Non Solum
Teatre

 Teatre Poliorama
 Rambla dels Estudis, 115
Barcelona

 25-30 euros
Dijous, divendres i dissabte a les 21.30 h 
Diumenge a les 19 h

asala
Resaltado

asala
Resaltado




