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Escenaris d’Entrada

� LLOC: Sala Parockia. Barcelona,
4. BAlsareny. �DIA: avui, a les
23.30 h. � ENTRADA: gratuïta.
La Parockia de Balsareny conti-

nua apostant aquest octubre per
una programació de música en di-
recte i d’humor en forma de monò-
legs. Avui arriba a la sala bagenca
la banda de rock Krü, que es va
crear el 2004 i que combina can-
çons pròpies amb versions. Està
formada per Jimbo, guitarra i cors;
Junior, cantant i baix; Dester, bate-
ria; i Avo, guitarra. Demà serà el
torn de l’humor amb el còmic i imi-
tador Manolo Murillo, que recrea
personatges com Eugenio, Justo
Molinero, el rei, Torrente, Arguiña-
no... Dissabte vinent visitarà la Pa-
rockia Dos Toievski. REDACCIÓ

LA PAROCKIA
ESCOLTARÀ EL
ROCK DE KRÜ

� LLOC: Cercle’s. Carrer Ter, 18, del
polígon industrial. Navàs. �DIA: dis-
sabte, a partir de les 00 h.  Navàs
ha sumat una nova sala de concerts i
pub musical, situada a la zona indus-
trial i que s’anomena Cercle’s. Els im-
pulsors aposten per una programació
estable de música en directe que es
va iniciar la setmana passada amb el
grup Bonobos. Dissabte la nova pro-
posta de concert serà a càrrec d’Obe-
ses, eclèctica banda de Tona. Amb dos
discos publicats, Obesisme il·lustrat
(2011) i Zel (2013), l’aposta multiesti-
lista i creativa del quartet osonenc ha
sorprès públic i crítica. El grup, que
prepara nou treball per al 2015, va
aconseguir ressò mediàtic gràcies al
tema Regala petons, de la campanya
nadalenca de TV3. REDACCIÓ

OBESES ACTUA A
CERCLE’S, LA NOVA
SALA DE NAVÀS

� LLOC: Teatre Municipal de l’Ateneu.
Sant Pau, 9. Igualada. � DIA: diumenge,
a les 12.15 h. � ENTRADES: 6 euros, i 5
euros per als socis de La Xarxa. Dins de
la programació de Xarxa Igualada, la com-
panyia Elegants posarà en escena el seu es-
pectacle Cabaret elegance. Es va estrenar el
2011 a càrrec de quatre artistes de circ amb
una llarga trajectòria professional i enguany
en presenten una nova versió, en la qual se
succeeixen, amb humor, números de trapezi,
malabarismes, monocicle... REDACCIÓ

IGUALADA ACULL
EL CIRC I L’HUMOR
DEL «CABARET
ELEGANCE»
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� LLOC: Masia Cal Magre. Callús. �DIA: avui, a
partir de les 22.30 h. � ENTRADA: gratuïta.
Els Divendres amb Ànima del restaurant Cal Magre
de Callús reben avui els manresans Palance, lide-
rats per Xavier Serrano. El pop del grup barreja la
contundència de les guitarres elèctriques amb la
subtilitat de l’electrònica. És el so que han posat al
disc Superherois, que inclou cançons casuals que
tant són reivindicatives (Tsunami) com d’allò més
frívoles (Solitudine). REDACCIÓ

PALANCE POSA L’ÀNIMA
A CAL MAGRE DE CALLÚS

El Carles es troba amb un male-
tí a les mans ple de bitllets de pro-
cedència no gaire clara. Ell somia
iniciar una nova vida, però la seva
dona prefereix continuar plàcida-
ment amb la mateixa rutina. Amb
aquesta història com a punt de par-
tida, l’Agrupació Teatral La Farsa de
Berga enceta aquest  cap de  set-
mana la tercera edició de la Mos-
tra de teatre de tardor de Berga. Un
cicle on també participaran Anò-
nim Teatre i Tràfec Teatre, les dues
altres entitats teatrals amateur de
la ciutat. 

Vuit actors de La Farsa pugen a
l’escenari del Teatre Municipal de
Berga amb Diner molt negrede Ray
Cooney en una doble  funció. La
primera cita serà demà a les 10 de
la nit; la segona, diumenge a par-
tir de les 6 de la tarda. La directo-
ra de la proposta, Montserrat Mi-

noves, ha assegurat que es tracta
d’una  comèdia  «amb  molt  hu-
mor, que segueix la línia de les dar-
reres  obres  que  ha  representat
l’entitat». Tal com es recull al pro-
grama de mà de l’espectacle, «l’hu-
mor gira moltes vegades al voltant

de situacions absurdes i esbojar-
rades,  també  intel·ligents.  L’hu-
mor ens permet desinhibir-nos, di-
vertir-nos,  relaxar-nos  i  descon-
nectar. No ens enganyem, l’humor
és totalment necessari en el temps
que ens toca viure». 

Fer riure els espectadors. Aquest
és l’objectiu que s’han marcat els
responsables de la proposta «ple-
na de malentesos i de situacions
còmiques  absurdes  que  giren  a
l’entorn  del  diner  negre».  Per  a
Montserrat  Minoves,  «el  text  és

divertit i esperem que els assistents
es facin un tip de riure». 

D’altra banda comenta que «el
tema del diner negre està molt de
moda en la nostra actualitat». De
totes maneres, ja ha avançat que la
trama no té res a veure amb la cor-
rupció política, encara que els di-
ners de procedència desconeguda
seran l’eix central de la comèdia.

La  Farsa  és  l’encarregada  de
donar  el  tret  de  sortida  al  cicle
que continuarà el novembre amb
L’emprenyada de Maria, a càrrec
d’Anònim Teatre, i amb H.off, de
Tràfec  Teatre.  Un  cop  passades
les funcions, l’agrupació bergue-
dana entrarà de ple en els assajos
de la nova temporada de  Pastorets.
Segons  ha  assegurat  Minoves,
«després d’un  inici de curs amb
molta activitat» –La Farsa també va
ser  el  cap  de  setmana  passat  al
Konvent.0 de Cal Rosal– «hem de
posar fil a l’agulla als assajos de Pas-
torets», un dels plats forts de l’ac-
tivitat  teatral de  l’agrupació, que
mou més de 150 persones. 

DANI PERONA | BERGA

El diner negre de La Farsa surt a escena
L’agrupació teatral berguedana dóna el tret de sortida a la mostra de teatre de grups amateur amb molt humor

L’ESPECTACLE

Teatre Municipal ronda de Queralt Berga.
Dies: dissabte 22 h i diumenge 18 h.
Direcció: Montserrat Minoves Actors:
Ferran Pujols, Sònia Ferrer, Josep M. Suades,
Anna E. Puig, Jordi Simon, Sergi Selva, Angelina
Vilella i Òscar Garcia.  Entrades: 12 euros per
al públic general. 8 euros per a menors de 25
anys i majors de 65 anys i pels socis d’algunes
entitats de la ciutat (consultar a taquilla)

Diner (molt) negre

Teatre

El text de Ray Cooney té com a
eix central el maletí ple de
bitllets de procedència poc
clara que troba el protagonista

Asseguts, per l’esquerra, Ferran Pujols, Sònia Ferrer, Anna E. Puig i Josep Suades; drets, Jordi Simon, Òscar
Garcia, Montserrat Minoves, Angelina Vilella i Sergi Selva, participants al muntatge de La Farsa
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