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CULTURES 

El dramaturg manresà Esteve
Soler és un dels quatre candidats
a obtenir el Premi Butaca al millor
text teatral per l’escriptura de Con-
tra l’amor, l’última peça de la tri-
logia que va iniciar el 2009 amb
Contra el progrés i va continuar
amb Contra la democràcia. Els
seus rivals en la gala que se cele-
brarà el 3 de desembre a la Sala Ta-
llers del Teatre Nacional de Cata-

lunya, a Barcelona, seran Josep
Maria Miró (El Principi d’Arquí-
medes), Guillem Clua (Smiley) i Jor-
di Casanovas (Pàtria).

Els Feréstecs, amb vuit, i Barce-
lona, amb set, són els muntatges
teatrals amb més nominacions,
dues produccions que van fer for-
tuna des dels teatre públics, el
Lliure en el primer cas i el TNC en
el segon. Ambdues figuren en el
sextet d’aspirants al premi a millor
espectacle, que completen El nom,
L’onada, 28 i mig i La Bête.

En el capítol de petit format hi
ha cinc candidats: Smiley (quatre
nominacions), El Principi d’Ar-
químedes (4), Afterplay, Ivan i els
gossos i Cosmètica de l’enemic. En

la categoria de millor musical hi ha
tres títols: La Flauta Màgica, T’es-
timo, ets perfecte, ja et canviaré (5
nominacions) i The Wild Party.

La companyia anoienca Tea-
tre Nu és en la terna de nominats
al millor espectacle per a públic fa-
miliar, amb Raspall. En aquest
muntatge, el grup de Sant Martí de
Tous recrea un conte infantil de
Pere Calders, una proposta que
competeix amb Constelaciones i La
Dona Vinguda del Futur, prota-
gonitzada aquesta darrera per l’ac-
triu surienca Beth Rodergas. El
muntatge estrenat al TNC també
és candidat per la composició mu-
sical de Guille Milkyway.

Els repóquer de directors no-

minats són Lluís Pasqual (Els Fe-
réstecs), Joel Joan (El Nom), Gui-
llem Clua (Smiley), Pere Riera
(Barcelona) i Oriol Broggi (28 i
Mig). Els Premis Butaca són els
principals guardons del teatre ca-
talà i s’atorguen després d’una vo-
tació oberta al públic, enguany
fins al 26 de novembre a la pàgina
web. Una altra novetat és que el
Premi Honorífic tindrà el nom de
la traspassada Anna Lizaran.
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Josep Maria Miró, Guillem
Clua i Jordi Casanovas són
els rivals del manresà en les
votacions a la pàgina web



Esteve Soler aspira al Premi Butaca
pel text de l’obra «Contra l’amor»
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INVOCACIÓ (VARIACIÓ LLIURE DE
RICARD III DE W. SHAKESPEARE)
Director: Rafel Duran. Intèrprets:

Mercè Anglès i Anna Güell. Sala Àtrium. c.
Consell de Cent, 435. Barcelona. Fins al
27 d’octubre. De dimecres a dissabte, a
les 21 h; diumenge, a les 19 h. 60 minuts.
19 euros. Venda a Tel-entrada i taquilles.
www.atrium.cat.

es restes òssies de l’es-
que- let del rei Ricard III
van aparèixer l’any passat

en un pàrquing de la ciutat angle-
sa de Leicester, i van posar d’ac-
tualitat la figura d’un dels monar-
ques en què Shakespeare es va
inspirar per escriure una de les se-
ves immortals tragèdies. L’experi-
mentada companyia Q-Ars Teatre
se serveix del text del dramaturg i de
la història del coronat, mort el 1485,
per oferir una encertada reflexió so-
bre la naturalesa íntima del poder.

Anna Güell i Mercè Anglès, un
dels duets més sòlids de l’escena ca-
talana, encarnen quatre dones que
van viure a l’entorn de Ricard III i
van ser absorbides per les intrigu-
es palatines, els interessos i les cor-
rupcions de l’exercici del poder.
Tot i la falta de proves, i si fem cas
a Shakespeare, Ricard III va assas-
sinar els seus nebots per succeir el
seu germà Eduard IV en el tron
d’Anglaterra. A l’entorn d’aquesta
trama, sobre l’escenari de l’Àtrium
mostren el seu dolor Lady Anne, ví-
dua del príncep de Gal·les Eduard
i posterior muller de Ricard; Mar-
garet, vídua d’Enric VI; Cecily Ne-
ville, mare de Ricard i duquessa de
York; i Elisabeth, vídua d’Eduard IV
i cunyada de Ricard.

L’obra dissecciona els mecanis-
mes que fan del poder un anhel tant
humà com destructiu en si mateix.
Egoisme i ambició com a segells
identitaris d’una conducta tirànica
i deshumanitzadora. Les quatre
dones, conduïdes pels imponde-
rables de la seva condició i l’època
que els va pertocar viure, assumei-
xen en la seva biografia la malves-
tat intrínseca en la pràctica de l’au-
toritat. Partint dels fets del segle XV,
Invocació posa damunt la taula
unes quantes preguntes sobre l’es-
sència última del poder que fiblen
com dards enverinats la conscièn-
cia del ciutadà del XXI.

En un moment en què de forma
gens velada es qüestiona el vigor de
la democràcia, el muntatge de l’À-
trium remena entre el fang de l’an-
tigor per fer-nos adonar que res ha
canviat en l’ànim dels poderosos.
Usen ara unes altres armes, pe- rò
Invocació suggereix que manar
sembla incompatible amb l’ètica.
Pels segles dels segles.

L



TEATRE CRÍTICA

L’obra de teatre «Smiley» salta
de la Petita a la Gran del Kursaal

Smiley fa el salt de la Sala Pe-
tita a la Gran del Kursaal de

Manresa un cop exhaurides les en-
trades de la capacitat prevista. L’obra
que protagonitzen Albert Triola i Ru-
bén de Eguía es podrà veure el dia
31 d’octubre, al preu de 12 euros.



L’ÈXIT

Berga aposta de nou per les en-
titats de casa per oferir una pro-
gramació cultural estable a la ciu-
tat. Mantenint la voluntat de l’any
passat de trobar alternatives a la
falta d’una oferta professional d’es-
pectacles culturals per manca de
pressupost, l’Ajuntament de Ber-
ga ha programat per als propers
mesos una mostra que per primera
vegada fusiona teatre i música i
que és protagonitzada pels agents
culturals locals. 

El cicle està format per nou
propostes. S’iniciarà diumenge
amb l’espectacle Ecos de la Patum,
protagonitzat per la banda de l’es-
cola de música de Berga i sota la di-
recció de Comediants, i acabarà el
26 de desembre amb el concert de
Nadal de la coral i l’orquestra de
l’escola de música.  

Tot i que la música hi té un
protagonisme destacat, les tres
entitats teatrals de la ciutat pujaran
a l’escenari. Els primers que ho fa-
ran seran els actors de Tràfec Tea-
tre, amb Ferida, ja estrenada. La
cita serà el proper 10 de novembre
al Teatre Municipal. Segons la
seva directora, Lídia Canals, «la in-
tenció de repetir-la és que l’obra i
el seu missatge arribin a més gent». 

La segona obra que es presen-
tarà és una estrena de l’Agrupació
Teatral La Farsa:  Volem anar al Ti-
bidabo, de Cristina Clemente.
L’entitat opta per una doble funció
que tindrà lloc el dissabte 16 de no-
vembre a la nit i el diumenge 17 a
la tarda. Angelina Vilella, de La Far-
sa, ha destacat que es tracta d’una
obra de caire social, «que tracta
l’Alzheimer i dóna eines per en-
tendre la malaltia». 

La darrera proposta teatral serà

la que aportarà Anònim Teatre i els
Amics del Teatre de Cercs. Es trac-
ta de l’espectacle Fígols 1932, la re-
volta, amb text de Jordi Cussà i di-
recció d’Eva Sánchez. La repre-
sentació serà el diumenge 15 de
desembre.

Pel que fa a la resta de propos-
tes musicals, cal destacar el concert
del proper 23 de novembre a l’es-
glésia de Sant Pere amb la Coral
Canigó de Vic, que celebra el seu
50è aniversari; la posada en esce-
na, de nou, de l’òpera Brundibar a
càrrec del cor infantil i el conjunt
instrumental de l’escola de músi-
ca el proper 8 de desembre; un
concert de piano d’Antoni Bes-
ses, el 20 de desembre a l’escola de
música, i l’actuació que oferirà el
quintet de metall de l’escola de
música el divendres 22 de de-

sembre a l’església de la Valldan. 
Xavi Llobet, director del centre

musical berguedà, destaca la im-
portància de «combinar música i
teatre en un mateix cicle». Per al-
tra banda, tots els representants de
les entitats coincideixen a asse-
gurar que «és un èxit poder pre-
sentar aquesta oferta a la ciutat de
Berga», i que «qui digui que a Ber-
ga no s’hi fa res, és que no s’ha lle-
git la programació». 

Per la seva banda, la regidora de
Cultura, Queralt Calderer, ha feli-
citat les entitats que «fan possible
que l’activitat cultural es mantin-
gui en temps de crisi». 

El preu de la majoria d’espec-
tacles és de 10 euros i es poden
comprar abonaments a partir de
tres propostes, amb un preu reduït
de 8 euros cadascuna. 
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Drets, Xavi Llobet, Angelina Vilella, Lídia Canals i Queralt Calderer. A baix, Ferran Guitart i Jordi Cussà, ahir

DANI PERONA

Berga aposta per les entitats locals en
la nova programació de música i teatre

La mostra vol trobar alternatives a la falta d’una oferta professional per manca de pressupost

27 octubre i 3 novembre. 18.30 H
 Ecos de la Patum. Al teatre 
10 de novembre. 18 H
 Ferida. Al teatre 
16 i 17 de novembre. 22 H / 18 H
 Volem anar al Tibidabo. Al teatre
23 de novembre. 22 H
 Coral Canigó de Vic. A Sant Pere
8 de desembre. 18 H
 Òpera Brundibar. Al teatre
15 de desembre. 18 H
 Fígols 1932, la revolta. Al teatre
20 de desembre. 21.30 H
 Antoni Besses, piano. A l’escola 
22 de desembre. 18 H
 Nadal en metall. A la Valldan
26 de desembre. 19 H
 Concert de Nadal. A Sant Pere

LES PROPOSTES


