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CULTURES

Sense seients. Així es troba des
del setembre de l’any passat el
teatre de l’Ametlla de Merola. Des-
prés d’acabar la primera fase d’o-
bres, que va permetre la millora
d’una gran part de l’edifici –reno-
vació del sostre, nous camerinos,
nova caixa escènica, nou sistema
d’il·luminació i de so...–, l’històric
teatre encara no té pati de buta-
ques. I no sap quan el tindrà.

Fins ara, explica Mateu Fité, de
l’Associació Cultural L’Esplai de
l’antiga colònia tèxtil, el que s’ha fet
cada vegada que s’ha organitzat
una representació –com la dels
Pastorets– és  «muntar  i pagar una
grada i demanar les cadires de
plàstic a l’Ajuntament de Puig-
reig». És per això que aquest diu-
menge els responsables del teatre
han decidit «reivindicar» un pati de
butaques en condicions i han pro-
posat als veïns del poble que por-
tin al teatre, de casa seva, la cadi-
ra. O la butaca, o el sofà. El lema?
«Prou cadires de plàstic al teatre de
l’Ametlla!!!».

L’acció reivindicativa es fa co-
incidint amb la representació de
Live, l’espectacle de Xuriguera i Fai-
xedas (exTeatre de Guerrilla) que
es podrà veure diumenge, a les 5
de la tarda. Ells dos són l’excusa
«perfecta» per tirar endavant una
protesta que busca, amb l’ajuda
dels veïns, «donar a conèixer

aquesta situació». Dimecres ja te-
nien 16 cadires. A l’Ametlla són,
aproximadament, 190 veïns.

No es tracta, matisa Fité, de cap
protesta «contra l’Ajuntament»,
però sí d’una acció que vol cons-
cienciar tothom que és «inconce-
bible tenir un teatre quasi acabat
però... no del tot». Actualment, el
pati de butaques està pensat per a
unes 400 persones, 190 menys
que abans de la rehabilitació. 

A banda del pati de buta-
ques –que es volen retràctils–,
quedarà pendent l’arranjament
de la façana, el vestíbul i el cafè. Les
obres de rehabilitació van co-
mençar l’abril del 2009, després
d’un periple d’ajornaments i del
tancament del teatre per insegur el
maig del 2008. La reforma integral
del teatre es va pressupostar en uns
2 milions d’euros i la primera fase,
acabada el setembre passat, en
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El teatre de l’Ametlla demana als veïns
que es portin les cadires de casa seva
L’equipament no té butaques i engega diumenge la reivindicació per deixar d’utilitzar seients de plàstic

Aspecte de la platea amb les habituals cadires de plàstic
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Breus

La revista monogràfica de viat-
ges Altaïr, fundada pel berguedà
Pep Bernades i Albert Padrol,
ha decidit tancar temporalment
per la crisi econòmica. Tal com
s’explica en la seva pàgina web,
el tancament no és definitiu sinó
un període de reflexió per plan-
tejar un nou enfocament des-
prés de la  caiguda dels ingressos
publicitaris i el descens de les
subscripcions. Altaïr va néixer
l’any 1999 com un monogràfic de
viatges que es publicava cada
bimestre.  La darrera revista sor-
tirà el dia 23.

REDACCIÓ | MANRESA

Tanca temporalment la
revista de viatges Altaïr

PUBLICACIONS

El director, guionista i dramaturg
Michael Haneke va ser distingit
ahir amb el premi Príncep d’Astú-
ries de les Arts per una obra de pro-
fundes arrels europees que ha
aconseguit convertir-se en un re-
ferent del cinema actual i que
afronta amb radical sinceritat els
problemes individuals i col·lec-
tius. Haneke es va imposar al ba-
llarí i coreògraf cubà Carlos Acos-
ta, a l’artista nord-americà Bruce
Nauman, al compositor estoni
Arvo Pärt i a l’artista sèrbia Mari-
na Abramovic.
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Haneke rebrà el Príncep
d’Astúries de les Arts

PREMIS

Un teatre que es pugui utilitzar
com a escenari de preestrenes

El teatre de l’Ametlla està pen-
sat com a sala polivalent i una

de les funcions podria ser utilitzar-lo
com a equipament perquè els grups
facin una estada i preestrenin els
seus muntatges.
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LA CLAU

Tothom qui vulgui portar una
cadira per a la funció de di-

umenge de Xuriguera i Faixedas
l’ha de dur al local de la biblioteca
de l’Ametlla o al teatre, avui, de 10
a 1 de la tarda; al teatre, també, de
3 a 8 de la tarda i dissabte, al llarg
de tot el dia. Les entrades numera-
des per veure Live de Xuriguera i
Faixedas -ex Teatre de Guerrilla- es
poden comprar a través de la web
de l’Ametlla (www. ametllademero-
la.cat) o per telèfon, al 686 278
836. El preu és de 12 euros l’antici-
pada i de 14 el mateix dia, a guixe-
ta. A Live, dos pallassos encadenen
diferents situacions còmiques amb
l’excusa de llegir un manifest a fa-
vor de la població on actuen.
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Diumenge, «Live» de
Xuriguera i Faixedas

Triple presentació literària, avui
a Manresa. A les 7 de la tarda, el
monestir de les caputxines (c/ Ta-
lamanca, 7) acollirà la presentació
de Pócimas de capuchino. Hierbas
y recetas conventuales (Editorial
Mediterrània), de Fra Valentí Ser-
ra, de Manresa, amb Mònica Es-
truch, directora de l’editorial; Fran-
cesc Villegas, del Centre d’Estudis
del Bages, i Gil Parés, ministre
provincial dels caputxins. També
a les 7 de la tarda, però a la Bi-
blioteca del Casino, Rosa Elvira
Presmanes García presentarà La
masonería femenina en España.
Dos siglos de historia por la igual-
dad (La Catarata). I, finalment, a
les 8 del vespre, a la llibreria Petit
Parcir, el periodista Martí Anglada
parlarà de Quatre vies per a la in-
dependència. Estònia, Lituània,
Eslovàquia, Eslovènia (Pòrtic), un
llibre que ofereix una comparati-
va entre quatre països per enten-
dre el procés sobiranista català.
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Fra Valentí Serra,
Martí Anglada i Rosa
Elvira Presmanes
presenten llibre


