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Escenarisd’Entrada

� LLOC: Voilà! Cafè-teatre. Cós, 74. Manresa. �DIA: diumenge, a les 20 h. �ENTRADA: 12 euros.  El Voilà!
celebra el concert número 1.000 amb el músic més veterà que ha visitat el cafè-teatre des que va obrir, fa cinc
anys, al carrer del Cós. Quico Pi de la Serra (Barcelona, 1942) repeteix l’espectacle que ja hi va portar el gener del
2003, en què està acompanyat de dos dels màxims exponents del blues del país, Amadeu Casas (guitarra) i Joan
Pau Cumellas (harmònica diatònica). QuicoLabora fusiona amb el blues cançons emblemàtiques com Passejant per
Barcelona, Si els fills de puta volessin no veuríem mai el sol, Cançó en ‘i’, S’ha de parlar per més dir, Flors de clavell,
Virginia Slims... Pi de la Serra, que va ser membre dels Setze Jutges, és un dels històrics de la Nova Cançó.

PI DE LA SERRA FA EL CONCERT 1.000 DEL VOILÀ!

Una acció de carrer a càrrec de
Tràfec Teatre iniciarà avui (19 h), a
la plaça de Sant Joan, la Mostra de
Teatre de Tardor de Berga. Amb el
nom d’Escorrialles, l’escenificació
servirà de presentació d’una pro-
gramació que inclou quatre obres.
La primera, que es podrà veure
demà (21 h) al Teatre Municipal, és
Els dolents de Shakespeare, una
obra que l’actor Manel Barceló va
presentar el 2011 al Festival Tem-
porada Alta. Iago, Ricard III, Mac-
beth, Shylock, Hamlet, Oberon i

fins a més de vuitanta personatges
són interpretats per un actor reco-
negut en l’art del monòleg. Ense-
nyarà la seva força i el seu poder,
però també farà riure i quedarà
palès el costat feble dels malvats i les
seves contradiccions. La peça va ser
creada el 1998 per Steven Berkoff i
aquí es presenta amb traducció de
Màrius Serra i direcció de Ramon
Simó. 

La Mostra de Teatre de Tardor de
Berga, que ha obtingut una bona
resposta de públic en les darreres
edicions, és fruit de l’esforç i de la
bona entesa entre els grups teatrals
de la ciutat. La Farsa interpretarà la
comèdia  Diner molt negre (11 i 12
d’octubre), Anònim Teatre (15 i 16
de novembre) oferirà L’emprenya-
da de Maria, i Tràfec Teatre clourà
el cicle amb H.off (29 i 30 de no-
vembre i 6 i 7 de desembre).
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INSCRIPCIONS 
Sala Els Carlins:
dimecres i divendres de 6 a 8 de la tarda
fundacio@culturaiteatre.net

Més informació: www.elscarlins.cat
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Generalitat de Catalunya
gencat.cat

Amb el suport de:

La Mostra de Tardor s’inicia amb un monòleg
basat en personatges malvats de Shakespeare


Teatre

«Els dolents» de
Barceló, a Berga 

L’OBRA

Lloc: Teatre Municipal de Berga. Dia:
dissabte, a les 21 h. Entrades: 15 euros.
Autor: Steven Berkoff. Direcció: Ramon
Simó. Intèrpret: Manel Barceló.

«Els dolents de Shakespeare»

L’actor Manel Barceló és un apassionat de Shakespeare
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