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UNA VIDA DEDICADA AL TEATRE Montserrat Minoves ha estat distingida amb el premi Ciutat de Berga a la Cultura, segons va ratificar, anit,
el ple del consistori berguedà. Minoves és una dona estretament vinculada al món del teatre local i també a les sardanes i la poesia. La comissió
que premia els candidats en funció dels vots que reben d’entitats i particulars ha valorat la seva aportació a la cultura local al llarg de la seva vida



La veu de Berga està contenta i
agraïda. Se li nota a la cara. Mont-
serrat Minoves, coneguda amb
aquest sobrenom per les seves
qualitats de rapsoda, pujarà a l’es-
cenari del Teatre Municipal el pro-
per 11 de desembre, a les 6 de la
tarda. Aquest cop no serà per ac-
tuar-hi, com ha fet tantes vegades.
Aquesta vegada l’Ajuntament de
Berga li ha reservat el paper de pro-
tagonista absoluta d’una funció
ben especial: l’entrega del premi a
la Cultura que reconeix la seva di-
latada trajectòria i treball a l’esce-
na berguedana.

Montserrat Minoves Sans (Ber-
ga, 1942) actualment és la presi-
denta de La Farsa, entitat de la qual
també va ser una les seves funda-
dores el 26 de maig del 1958, i en
la qual ha desenvolupat la major
part dels seus dots com a actriu.
Minoves ha compaginat la seva ac-
tivitat en el món del teatre amb la
seva vida laboral i les sardanes. De
l’any 1958 fins al 1963 va formar
part de la colla sardanista Cim
d’Estela. I ha exercit de rapsoda re-
citant poemes en nombrosos ac-
tes públics, a vegades atenent les
peticions expresses de poetes lo-
cals. També ha fet de lectora al-
truistament en actes solidaris.

El seu primer paper el va fer
quan només tenia 13 anys. Va ser
la criada en l’obra No és mai tard
si s’arriba d’hora, de Jaume Villa-
nova, suplint Conxita Miró. Va
continuar fent teatre, afició que va
compaginar amb la seva feina a la

Merceria Sala i a la fàbrica del
Canal fins que va néixer la seva fi-
lla Carme, l’any 1966. En aquell
moment va deixar el teatre i no hi
va tornar fins a l’any 1973. Però no
ho va fer amb la seva entitat, La
Farsa, sinó amb un grup que havia
creat en aquells anys la Penya Bo-
letaire. Va ser per un període breu
perquè el 1974 ja era de nou a La
Farsa, on va participar en el mun-
tatge La filla del mar, d’Àngel Gui-
merà. Aquesta va ser una repre-
sentació especial que es va fer
com a homenatge al director del
grup: el desaparegut Daniel Tris-
tany, ànima de l’entitat. Altres mo-
ments clau de la seva biografia tea-
tral són la posada en escena de Pig-
malió, de Bernard Shaw, el 1961,
en què va interpretar la protago-
nista. L’obra es va reposar el 1981
i aleshores se li va retre un home-
natge. I l’any 1994 va assumir el
repte de protagonitzar en solitari
un monòleg, Mercè dels uns, Mer-
cè dels altres, de Carles Valls.
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Berga dóna el premi a la Cultura 2011 a la
presidenta de La Farsa, Montserrat Minoves

Durant més de mig segle, l’actriu ha fet de l’escena la seva gran passió i ha dirigit i interpretat papers en desenes d’obres

Montserrat Minoves, fotografiada, ahir, a casa seva

D. C.

Un premi dignificat
Montserrat Minoves és la mare
de Carme Barniol, que del

2007 al 2011 va ser regidora de Cul-
tura de Berga. Ella és la responsable
de la posada al dia del premi a la Cul-
tura. Barniol pot atribuir-se el mèrit
d’haver apostat decididament per
obrir aquest guardó a la ciutadania,
dignificar-lo i situar-lo al segle XXI.



LA CURIOSITAT

A Montserrat Minoves no l’es-
panten els reptes. Amb aquesta
actitud va assumir la presidència
de l’Agrupació Teatral La Farsa en
un moment delicat, després de la
mort de qui en va ser un dels fun-
dadors i ànima, Daniel Tristany,
el 12 de febrer de l’any 2006. El di-
rector de l’entitat des del 2008 és
Jordi Torrabadella.

Des de la presidència de l’a-
grupació, la guardonada ha im-
pulsat la renovació dels Pastorets.
Fa pocs dies juntament amb una
altra membre veterà de La Farsa
Josep Maria Salat, va completar
la donació de material del fons de
l’entitat a l’Arxiu Comarcal del
Berguedà. Es tracta de la dona-
ció de més volum de la vintena
d’associacions que ho han fet
fins ara. Aquest material per-
metrà aprofundir en el coneixe-
ment de La Farsa. Montserrat
Minoves ha capitanejat l’agru-
pació en un anys de transició i ha
donat pas a una generació de jo-
ves perquè prenguin el relleu i
continuïn donant vida a la his-
tòrica entitat teatral berguedana.
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El difícil repte de
posar-se davant
de l’entitat
després de la mort
de Daniel Tristany


