
� LLOC: claustre de la catedral de la
Seu d’Urgell. �DIA: avui, a les 22 h. 
�PREU: 20 euros. Màrius Bernardó i
Rafael Bonavita dirigeixen El Sarao de la
Chacona, el darrer concert del Festival de
Música Antiga dels Pirineus, a la Seu
d’Urgell avui i a València d’Àneu (Pallars
Sobirà) demà, dissabte. Aquest muntatge
és una producció del certamen que de la
mà del grup Nuevo Sarao, especialitzat
en música antiga, recupera l’obra Libro
segundo de tonos y villancicos a un, dos,
tres y quatre voces, de Joan Araniés, qui
va ser mestre de capella de la catedral de
la Seu d’Urgell. REDACCIÓ

� LLOC: Sala Polivalent. Solsona �DIA:
dissabte, a les 23.30 h. �PREU: entra-
da gratuïta. El Belda i el Conjunt Ba-
dabadoc portaran a la Festa Major de Sol-
sona el seu particular concert de clàssics
del rock català a ritme caribeny. De la mà
del popular músic i de la seva banda, pe-
ces com L’Empordà de Sopa de Cabra i el
S’ha acabat d’Els Pets sonen amb una to-
nalitat totalment nova. La vetllada també
inclourà els concerts dels grups Accés
Denegat, un jove quartet solsoní que fa
del rock en català el seu segell d’identi-
tat, i Les Absentes, una altra banda local
que fa del folk en clau rural la seva pro-
posta al públic. REDACCIÓ

SOLSONA PORTA EL
BELDA I EL SEU GRUP

CONCERT DE CLOENDA
A LA SEU D’URGELL

El grup manresà Gossos serà aquest cap de setmana el cap de cartell en dos dels
principals concerts que se celebren a la comarca del Bages amb motiu de les festes
majors de Sant Feliu Sasserra i Sallent. En el primer cas, el popular quintet actuarà
avui (23.30 h, plaça de l’Església, entrada gratuïta) a la vila de les bruixes juntament
amb els vigatans Three Pounds Fifty (pop rock alternatiu), el grup de Prats de Lluça-
nès Canvi de plans (rock alternatiu), els valencians Mal son (rock, funk i rythm & blues)
i els manresans E-Bastards (electrònic). Diumenge, a partir de les 8 del vespre al pave-
lló municipal d’esports, Sallent viurà la Festa de les Polseres Vermelles, que destinarà
la recaptació a la lluita contra el càncer (entrades a 10 euros per als adults i a 5 euros
per als menors d’edat). Els manresans Gossos i E-Bastards seran dos dels tres grups
que participaran en la vetllada, una nit que completaran els populars Teràpia de Shock.
Aquest grup de la comarca de la Garrotxa, creat el 2006, es va fer molt conegut entre
el jovent català fa uns quants mesos gràcies a l’aparició de la seva cançó Sense tu en
la sèrie Polseres vermelles, un dels èxits televisius de TV3 aquest any. La festa benè-
fica inclou una botifarrada popular i tallers. REDACCIÓ

GOSSOS ACTUA A LES FESTES DE
SALLENT I SANT FELIU SASSERRA

ARXIU/EUDALD REDÓ

La crítica social de Bertolt Brecht
puja a l’escenari del Teatre Muni-
cipal de Berga amb motiu de la se-
gona jornada dels Festivals d’Estiu,
que ofereixen l’obra El casament
dels petitburgesos a càrrec de la
companyia barcelonina Gataro.
Estrenada la tardor de l’any passat
a l’Almeria Teatre de la capital ca-
talana, la peça va tenir una bona
acollida i ara surt de gira per dife-
rents poblacions catalanes.

Escrita el 1919, en aquesta obra
va plasmar Brecht (1898-1956) al-

gunes de les característiques del
seu renovador teatre. En escena,
un casament. Un esdeveniment en
el qual tothom participa al llarg de
la vida, sigui com a protagonista o
com a convidat. Una trobada fa-
miliar i amb amics i coneguts que
esdevé un laboratori perfecte per
observar les relacions humanes.
Descrivint el que, en principi, és un
dia feliç per als qui el viuen, la plo-
ma del dramaturg alemany va fi-
xar-se en el progressiu deteriora-
ment al qual poden arribar les

bones formes si els personatges
obren les comportes de les seves
frustracions, especialment en el
marc d’una festa on la beguda, la
broma i un to distès poden esber-
lar les aparences i les conven-
cions socials.

El casament dels petitburgesos és
una peça coral amb el protago-
nisme repartit entre les parelles
que assisteixen al casament. Els va-
lors familiars i les consignes de fe-
licitat que emanen dels valors de
la burgesia són el blanc on des-
carrega el text de Brecht els seus
dards. La versió que arriba a Ber-
ga és una proposta de Gataro, la
companyia resident de l’Almeria
Teatre. Un equipament que, amb
poc més d’un any i mig de vida, ha
aconseguit fer-se un nom en el
panorama escènic independent de
Barcelona. Els Festivals d’Estiu de
Teatre de la capital berguedana
acolliran la setmana vinent la dar-
rera proposta, Pedra de tartera.

TONI MATA I RIU | MANRESA

Les convencions gens
socials de Brecht

Els Festivals d’Estiu de Teatre de Berga acullen la posada en escena
que la jove companyia Gataro fa d’un dels títols clàssics del dramaturg


El casament dels petitburgesos

L’ESPECTACLE

Autor: Bertolt Brecht (traducció de Feliu
Formosa). Direcció: Víctor Álvaro. Intèr-
prets: Tono Saló, Gemma Deusedas, Bealia
Guerra / Anna Casas, Guida Uyà, Óscar Martínez
Gil, Bernat Cot, Savina Figueras, Lluís Canet i
Oriol Casals. Lloc: Teatre Municipal. Plaça de
Sant Pere, 1. Berga. Dia: dissabte, a les 22 h.
Preu: 22 euros. 

El casament dels petitburgesos
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d’Entrada Escenaris

MÉS PROPOSTES

� LLOC: La Villarroel. Carrer de Villarroel, 87. Barcelona. 
�DIES: fins al 18 de setembre. De dimarts a dijous, a les
21 h; divendres, a les 21.30 h; dissabte, a les 18.30 i a les
21 h; diumenge, a les 18.30 h. �PREU: 22 euros. Taquilles
i Tel-entrada. Una de les propostes més lluïdes que es po-
den veure aquest començament de temporada a Barcelona
fa una breu estada a La Villarroel. Dos anys després de la
seva estrena, i havent acumulat en aquest període lloances
arreu per on ha passat, Exitus (Titzina Teatre) recala a la capi-
tal catalana amb una mirada sensible, irònica i especialment
lúcida sobre el darrer tabú de la cultura occidental, la mort.
Els personatges als quals donen vida els actors Pako Merino i
Diego Lorca confronten les seves existències quotidianes
amb la caducitat inevitable de la condició humana. El rigor
professional d’un funerari i el desesper del malalt terminal
són diferents cares d’una mateixa experiència que l’especta-
dor visiona amb la mirada nerviosa de qui se sap retratat sen-
se dret a rèplica. Una atmosfera escenogràfica de calma ten-
sa rebla el clau d’un muntatge molt recomanable. REDACCIÓ

LA VILLARROEL TRIOMFA AMB
«EXITUS» DE TITZINA TEATRE

MARTÍ FRADERA

L’espectacle adopta el to grotesc del text que va escriure Brecht

CLÀUDIA SERRAHIMA

L’espectacle denuncia en clau
d’humor i sàtira els valors de
la família i la felicitat que
emanen de la classe burgesa

El muntatge es va estrenar la
tardor passada a l’Almeria
Teatre de Barcelona i ara surt
de gira per Catalunya 


