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CULTURES

Els grups de teatre de Berga tor-
nen a escena en la tercera edició de
la Mostra de Teatre de Tardor. L’A-
grupació Teatral La Farsa, Tràfec
Teatre i Anònim Teatre estrenaran
una obra dins del cicle.  

La regidora de Cultura de l’A-
juntament de Berga, Queralt Cal-
derer, es mostra satisfeta de tornar
a aglutinar en un mateix programa
les tres entitats teatrals de la ciutat.
«És una sort tenir les agrupacions
de casa nostra per activar el teatre
en una època de complicacions
econòmiques».

La primera cita serà el divendres
vinent, amb una acció al carrer a
càrrec de Tràfec Teatre. A partir de
les 7 de la tarda, a la plaça de Sant
Joan, la companyia presentarà la
nova mostra amb l’objectiu d’in-
centivar els veïns a assistir a les re-
presentacions. Després d’aquesta
primera presa de contacte, els en-
carregats d’estrenar l’escenari del
Teatre Municipal seran els actors
de la Farsa, amb Diner molt negre,
amb dues funcions, el dissabte 11
d’octubre (22 hores) i el diumen-
ge 12 (18 hores). Els següents se-
ran Anònim Teatre, amb L’empre-
nyada de Maria, també amb una
doble funció: el dissabte 15 de
novembre (22 hores) i el 16 (18 ho-
res). Tancarà el cicle Tràfec Teatre,
amb H. Off, amb quatre funcions
amb un aforament limitat de 100
persones. Les dates seran el 29 de
novembre i el 6 de desembre a les
10 de la nit i el 30 de novembre i el
7 de desembre a les 6 de la tarda.

El preu de les entrades és de 12
euros, i es pot adquirir l’abonament
de totes les obres per 42 euros, in-
cloent Els Dolents, amb Manel
Barceló, el 27 de setembre.
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Assaig de l’obra «Diner molt negre», que La Farsa estrenarà l’11 d’octubre dins de la mostra de tardor

ARXIU PARTICULAR

Els grups de teatre de Berga reapareixen
a escena amb la tercera mostra de tardor
La Farsa, Tràfec Teatre i Anònim Teatre estrenen obra dins de la nova edició del cicle amateur

Manel Barceló porta a Berga «Els
Dolents» de Shakespeare

Dins del mateix cicle de teatre
de tardor al Teatre Municipal

de Berga, s’hi inclou una proposta ex-
traordinària. El dissabte 27 de se-
tembre actuarà a la ciutat Manel Bar-
celó amb l’obra Els Dolents. Shakes-
peare Villians, de Seteven Berkoff. La
cita serà a partir de les 10 de la nit i
serà una oportunitat única de veure
el reconegut actor en solitari dalt de
l’escenari interpretant els personat-
ges dolents del dramaturg anglès.



A MÉS A MÉS

El Festival Internacional de Cine
San Sebastià, que arrenca aquest
divendres i acaba el 27 de setem-
bre, projectarà 13 pel·lícules cata-
lanes, entre produccions i copro-
duccions, sense que cap d’elles en-
tri a la competició oficial. Dos
dels films més destacats serà els
que formen part de la Secció Ofi-
cial fora de competició: la nova
pel·lícula d’Isaki Lacuesta, Murie-

ron por encima de sus posibilida-
des, i la pel·lícula Lasa y Zabala del
director Pablo Malo. També pas-
saran pel festival films catalans
molt premiats en diferents certà-
mens com són 10.000 KM de Car-
los Marqués-Marcet i els docu-
mentals Sobre la marxa de Jordi
Morató i Ciutat morta de Xavier
Artigas i Xapo Ortega. A la secció
«Nuevos Directores» hi ha dos tí-
tols catalans seleccionats: No todo
es vigilia del jove director Her-
mes Paralluelo i produïda per El
Dedo en el Ojo S.L i Los tontos y los
estúpidos de Roberto Castón, pro-
duïda per Ilusión Óptica i Bitart, i
amb Nausicaa Bonnín com una de
les actrius principals. D'altra ban-

da, a la secció «Perlas» s’hi ha
programat la cinta Still the Water
de Naomi Kawase, que ha produ-
ït el cineasta Lluís Miñarro, junt
amb Comme des Cinemas. Aques-
ta secció serà clausurada per la co-
producció catalana Paradise Lost
(Roxbury Pictures, Paradise Lost
Film, A.I.E , Chapter 2), dirigida per
Andrea Di Stefano i protagonitza-
da per Benicio del Toro. A La sec-
ció «Cine en construcción» hi ha la
coproducció catalana Paula, d’Eu-
genio Canevari. I a «El encuentro
Internacional de Estudiantes de
Cine», que dóna a conèixer treballs
d’estudiants de cinema d’arreu,
s’hi inclou un curt català: Àlex, di-
rigit per Laura García (ESCAC).
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Entre les pel·lícules hi ha
el darrer film de Lacuesta,
que forma part de la Secció
Oficial fora de competició



13 produccions i coproduccions 
catalanes arriben a Sant Sebastià

El professor i escriptor osonenc
Antoni Pladevall (Taradell, 1961) es
va proclamar anit vencedor del 47è
Premi Prudenci Bertrana, el més
destacat dels guardons literaris
de Girona, amb la novel·la El dia
que vaig fer vuit anys. Pladevall ha
plasmat en aquestes memòries la
seva infància, amb l’objectiu d’ex-
plicar el present a través de records.

L’autor, que va recollir el guardó
en el marc d’una cerimònia que va
tenir lloc a l’Auditori de Girona, va
detallar que l’obra dibuixa, a través
de trenta estampes, el nen que va
ser, «dividit entre la fascinació i la
vergonya, entre la il·lusió i la por».
Columna publicarà el novembre el
text premiat amb 30.000 euros.

El barceloní Manuel Forcano va
ser guardonat amb el Miquel de
Palol de poesia per Ciència Exac-
ta, títol que refereix a la tercera llei
de Newton. El Carles Rahola d’as-
saig va ser per La transició fran-
quista, de la banyolina Marta Ro-
vira, i Francesc Puigpelat, escrip-
tor originari de Balaguer (Nogue-
ra), va guanyar el guardó Ramon
Muntaner de Literatura Juvenil
amb Romeo i Julieta. Segona part.
El Premi Cerverí de lletra de can-
çó va ser per a Me’n vaig, de l’àl-
bum L’àrea petita, d’Els Pets. El re-
coneixement a la millor iniciativa
digital  sobre literatura catalana va
ser per al web Llegir en català, d’un
grup d’editorials independents.
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L’autor osonenc va ser
guardonat ahir a la nit a
Girona per la novel·la «El dia
que vaig fer vuit anys»



Antoni Pladevall
s’emporta els
30.000 euros del
Premi Bertrana
de literatura

Els representants dels grups teatrals amb la regidora Calderer, ahir

AJ BERGA

Un fotograma de «Murieron por encima de sus posibilidades»

IMATGE PROMOCIONAL


