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LES MILLORS REPRESENTACIONS arribaran a
Berga en aquests propers mesos. Miquel Gelabert
i Mercè Comes a Converses amb la mama, comèdia
d’èxit. Aloma és un musical de Dagoll Dagom
inspirat en Rodoreda. Mercè Arànega és una
esplèndida Dona Obdúlia a Mort de dama. 
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Ac El Teatre Municipal de Ber-
ga serà escenari de nou especta-
cles de música i teatre al llarg d’a-
quest primer semestre de l’any,
segons el calendari d’actuacions
fet públic per la regidoria de
Cultura de l’Ajuntament de la
capital berguedana. Les obres
Aloma, Jugant amb Molière i
Converses amb la mama, i el
concert de Llibert Fortuny i Ma-
nel Camp que fusiona l’obra de
Mozart amb els ritmes del jazz,
són els plats forts d’una progra-
mació per a la qual ja es poden
adquirir els abonaments i les

entrades a l’oficina de turisme de
la ciutat (93 821 13 84).

El cicle d’activitats escèniques
començarà aquest divendres
amb humor. L’actor vilanoví Gui-
llem Albà oferirà el seu aplaudit
espectacle Sketchofrenia, una
mostra de clown i teatre visual on
l’humor es posa al servei de la
història d’un home infeliç que es
capbussa en altres personalitats.
L’espectacle, inclòs dins del cicle
Butaka Jove, començarà a les 9
del vespre i les entrades es po-
dran adquirir al preu de 5 euros.

Diumenge, a 2/4 de 6 de la tar-
da, se celebrarà un concert de
l’Arç Duo, format per la soprano
berlinesa Cristina Koch i la pia-
nista cardonina Trini Mujal. Nas-
cuda el 2002, aquesta formació
vinculada a la Catalunya cen-
tral té un ampli repertori, des dels
liederde Mozart fins a música de
pel·lícules. Les entrades per as-
sistir al concert tindran un preu

de 10 euros.
El públic familiar és el desti-

natari de Wimoweh, una de les
propostes de l’Auditori de Bar-
celona que periòdicament surten
de gira pel país. Adreçat a nens i
nenes a partir de 2 anys, el con-
cert es compòn de dotze cantants
que interpreten peces d’èpoques
i estils ben diferents, com ara
els cants gregorians, el rap, l’ò-
pera i els ritmes africans. Una ini-
ciativa perquè els més petits des-
cobreixin les potencialitats de

la veu humana. El concert tindrà
lloc a les 12 del migdia del di-
umenge 15 de febrer, i les entra-
des valdran 3      euros per als me-
nuts i 6 per als adults.dana, nas-
cuda el 1989. Les entrades tin-
dran un preu de 12 euros.El mes
de març tindrà una única  ac-
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La mama també conversarà a Berga
L’obra de Miquel Gelabert i Mercè Comes es representarà al Teatre Municipal una setmana abans de l’esperada Aloma�

Carlos Gramaje i Julia Möller
són els protagonistes de
l’adaptació teatral de la
popular novel·la de Rodoreda 

El director Esteve Polls
portarà a la capital del
Berguedà el seu darrer títol,
Jugant amb Molière

CINEMA Tom Cruise és un
nazi a la seva nova cinta,
Valkiria
L’actor nord-americà encarna un oficial
de Hitler que intenta assassinar-lo al
seu búnker de Berlín �36

EXPOSICIONS CaixaFòrum
dedica una antològica a
Joaquim Mir 
La ciutat de Barcelona acull una mostra
que recorre la prolífica trajectòria pictòri-
ca del pintor vilanoví �47
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TEATRE DE QUALITAT La programació teatral de Berga per aquest primer semestre de l’any oferirà als ciutadans diversos títols d’èxit de la
cartellera barcelonina, com ara Aloma, Jugant amb Molière i Converses amb la mama, a més d’una producció de la companyia local Tràfec
Teatre sobre la figura de Federico García Lorca i la seva relació amb els personatges femenins. També hi haurà música amb Manel Camp
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L’ACTE

� LLOC: Teatre Municipal de Berga. 
� ACTIVITATS: Obres de Teatre i Dansa. 
� DIES:  del 7 de març al 29 de juny, de
12 a 19 hores � ADREÇA: Passeig de la
Indústria, 2 � TELÉFON: 93 868 28 28

PROGRAMACIÓ TEATRAL DE BERGA

� LES DATES

Les principals cites de la tempora-
da teatral a la comarca
ELS TÍTOLS

Dia

Converses amb la mama 15 Març
Aloma 23 Març
Manel Camp i Llibert Fortuny 3 Abril
Rolling Stones World Tour 10 Abril
Mort de dama 17 Abril
Jugant amb Molière 1 Maig
Inici de gira del nou disc d’U2 15 Maig
Federico García Lorca 19 Maig
Els Pets 3 Juny

Font: Ajuntament de Berga

Un dels moments més espe-
rats arribarà el 25 d’abril amb

la representació al Teatre Munici-
pal d’Aloma, el musical de Dagoll
Dagom que adapta la popular no-
vel·la de Mercè Rodoreda. Aclama-
da al seu pas pel Teatre Nacional
de Catalunya, Aloma es disposa a
fer una prolífica gira arreu del país.
La sessió començarà a les 10 de la
nit, i les entrades valdran 24 euros.
L’elogiat concert Mozart en jazz del
pianista Manel Camp i el saxofonis-
ta Llibert Fortuny es podrà escoltar
el 22 de maig, a les 9 del vespre
(entrades, 10 euros). Els dos repu-
tats intèrprets  oferiran versions
en clau de jazz de peces emblemà-
tiques del compositor austríac com
la Marxa Turca. | DC
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Camp i Fortuny
juguen amb Mozart

ART Francis
Bacon i el seu
llegat universal
aterren al
Museo del
Prado

L’equipament ma-
drileny va acollir ahir
l’acte inaugural de la
nova mostra antolò-
gica del pintor �34


