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CULTURES

Berga torna a obrir el teló del teatre
 La Mostra de teatre de tardor presenta enguany cinc propostes  El cicle s’inicia demà amb

l’Agrupació Teatral La Farsa i finalitzarà a mitjan novembre amb Manresa Teatre Musical

Breus

LLETRES

Lectura de contes per
a adults, a la Papasseit

AJUNTAMENT DE BERGA

DANI PERONA | BERGA

REDACCIÓ | MANRESA

L’escenari del Teatre Municipal
de Berga obre de nou el teló i a partir de demà acollirà una nova edició de la Mostra de teatre de tardor,
que impulsa l’àrea de Cultura de
l’Ajuntament de Berga conjuntament amb entitats teatrals i enguany, amb la Comissió del Centenari de Queralt. El cicle presenta cinc propostes per a tots els
públics que s’allargaran ﬁns a mitjan de novembre.
L’Agrupació Teatral La Farsa
trencarà el gel aquest cap de setmana amb l’estrena de Burunganda, de Jordi Galceran. Amb
una doble funció d’aquesta comèdia esbojarrada (dissabte 22 h
i diumenge 18 h) esperen fer riure els assistents.
La segona proposta arribarà el
10 i l’11 d’octubre, impulsada per
la comissió del Centenari de la
Coronació de Queralt: La gent que
em veu, interpretada pel berguedà
Ivan Otaola i Jordi Sirera. Els beneﬁcis aniran destinats a l’organització dels actes del centenari.
La programació seguirà el 17

La llibreria Papasseit proposa,
demà, una lectura de contes per a
adults a càrrec dels ﬁlòlegs Sara
Serrano i Pep Antoni Roig que reivindiquen que els contes no són,
únicament, per als nens. Es llegiran peces d’autors com Quim
Monzó, Jair Domínguez, Slawomir
Mrozek o Fredric Brown. La cita
tindrà lloc a la llibreria (plaça Gispert 2, Manresa) i hi haurà taquilla inversa.
ARXIU PARTICULAR

Membres de les entitats participants amb la regidora de Cultura, Mònica Garcia, segona per la dreta

d’octubre amb la reposició del reconegut musical Cop de rock, a càrrec de l’Associació Teatre Munt
d’Arts, que ja van presentar aquest
estiu.
La Farsa tornarà a escena el
cap de setmana del 24 i 25 d’octubre amb una altra comèdia. En

La Mediterrània publica tres
vídeos amb els pregoners
que inauguraran el certamen
REDACCIÓ | MANRESA

La Fira Mediterrània encara la
seva divuitena edició, que arrencarà d’aquí a un mes, amb la publicació de tres vídeos que formen
part del projecte «Pregons». La
ﬁra ha proposat a tres personalitats
creatives de la vida social i cultural catalana, l’escriptor Màrius
Serra, el director d’escena Xavier
Albertí –amb la seva inseparable
Wanda Pitrowska, directora d’orquestra polonesa– i la cuinera
Carme Ruscalleda, que recordin la
potència i la vigència de la cultura popular sota el lema «La tradició és viva. Res és el que sembla».

Serra, Albertí i Ruscadella seran,
també, els encarregats d’inaugurar el certamen acudint a la forma
del pregó i a través de tres accions performàtiques. La proposta és una coproducció entre la
Fira Mediterrània i el festival EVA
(En Veu Alta).
En els tres vídeos (www.ﬁramediterrania.cat/pregons) els pregoners exposen les seves teories al
voltant del llegat català: totes les
llengües del món provenen de la
nostra (Serra), totes les músiques
del món són originàries de Catalunya (Albertí) i la forquilla és un
invent català (Ruscadella).

aquest cas, amb Método 33, una
obra de rialla fàcil sobre corrupció
política que farà pujar a l’escenari el planter més jove de l’entitat
teatral berguedana. El certamen el
tancarà Manresa Teatre Musical
amb l’espectacle Moulin Rouge, la
seva darrera producció.

Les entrades per a totes les funcions es podran comprar a la taquilla del teatre i prèviament a
l’Oﬁcina de Turisme de Berga.
Ajuntament i entitats teatrals animen a tothom a assistir a les propostes «de qualitat i amb molta feina al darrere».
ARXIU/ACN

POESIA

Marlene Denis presenta
llibre, avui, a la Papers
REDACCIÓ | MANRESA

Avui, a les 5 de la tarda, al contenciós poscavourià de la llibreria
Papers (carretera de Santpedor
15), Marlene Denis, resident a
Sant Vicenç de Castellet, presentarà el llibre El ciruelo de salamandra (Editorial Artgerust).
Aquest apropament al poeta Regino Pedroso té els textos introductoris d’Anna Pía Lombardi i de
Verónica M. Cepeda, il·lustradora,
també, del llibre.
MÚSICA

L’OBC d’Ono s’estrena
a la Sagrada Família
REDACCIÓ | MANRESA

Josep Pons, a la Reial Acadèmia de Belles Arts
 El puig-reigenc Josep Pons, director musical del Liceu, ha estat escollit
acadèmic de número (amb veu i vot en la seva corresponent secció) en el ple
de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi celebrada el dia 16
de setembre. Un reconeixement a la seva trajectòria musical i a l'excel·lència
del seu mestratge en la direcció d'orquestra.

L’Auditori estrena diumenge
≠temporada amb un concert inèdit
de l’OBC, dirigida per Kazushi
Ono, a la Sagrada Família. Serà la
primera ocasió en què l’Orquestra
Simfònica de Barcelona i Nacional
de Catalunya actuarà al temple i el
primer concert del mestre Ono
com a director titular.

