
«Fa  molts  anys,  quan  encara
estava a La Farsa, ja em va passar
pel cap agafar el text dels Pastorets
de Serafí Pitarra i passar-los per la
centrifugadora. Després de tenir el
projecte parat uns anys, l’he aca-
bat i el portem a l’escenari». Sota
el títol de L’emprenyada de Maria,
Anònim  Teatre  presenta  aquest
cap de setmana la seva nova pro-
ducció dins la Mostra de Teatre de
Tardor de Berga. Un text del ber-
guedà Jordi Cussà que pretén ser
una  crítica  a  les  tradicions. Així
mateix ho explica, sabent que és
una proposta «que cadascú veurà
segons els seus ulls, i de fet, d’això
es tracta». 

Una desena d’actors seran els
encarregats  d’acostar  al  públic
una versió dels Pastorets poc con-
vencional. Cussà ja avança que «els
dos protagonistes principals, els
pastors, sí que s’identifiquen cla-
rament amb el Garrofa i el Pallanga
de Pitarra, però en tota la resta hi
ha una clara influència de Samu-
el Becket», un referent ja present
en altres textos de l’autor.  

«Els pastors es preparen per a
l’anunciació, però la Verge Maria,
a més de prenyada, està empre-
nyada,  i  el  Josep  encara  més».
Aquest és el punt de partida de l’o-
bra. Tot i que Cussà no n’ha volgut
donar gaires detalls  -perquè vol
que la gent vagi al teatre-, ha avan-
çat que el primer acte «situa l’es-
pectador i el contextualitza per al
segon acte, que és on -com sem-
pre-  hi  haurà  el  conflicte.  En
aquest cas una  revolució entre els
personatges humans i la tradició
dels divins».  El text busca fer re-
flexionar sobre el personatge de Je-
sús amb una crítica a la religió i a

la  tradició.  Cussà  assegura  que
ha passat «pel sedàs de la moder-
nitat, la crítica i el sarcasme un text
tradicional  i  que  coneixem  de
prop com és el dels Pastorets».

En aquesta ocasió, el muntatge
d’Anònim Teatre presenta una es-
cenografia «més complexa i atre-
vida que la que utilitzem habitu-
alment  perquè  tenim  un  bon

col·laborador». El culpable de tot
plegat és Àlvar Ymbernon, reco-
negut artista plàstic i escenògraf,
«que ha plasmat les seves idees per
fer el text més potent». Cussà tam-
bé  ha  volgut  destacar  la  «bona
feina» de vestuari de Montserrat
Serra.  A  banda,  complementen
la  fitxa  tècnica  diversos  profes-
sionals «que han aportat els seus
coneixements a la proposta». 

L’autor i director de l’obra ha vol-
gut destacar la incorporació de dos
nous fitxatges en  l’elenc artístic,
que són Oriol Marquès i Ricard To-
màs, «que s’han  incorporat  fan-
tàsticament al grup».

Bona sintonia entre entitats
L’emprenyada de Maria es podrà
veure  avui  a  les  10  de  la  nit    i
demà a les 6 de la tarda al Teatre

Municipal.  Les  representacions
formen part de la Mostra de Tea-
tre de Tardor que protagonitzen les
tres entitats escèniques de la ciu-
tat per tercer any consecutiu. Per
a Cussà, «és molt important que
entre els grups de teatre de Berga
hi  hagi bon rotllo».   El cicle s’a-
llarga fins a principi de desembre
amb l’objectiu que hi hagi activi-
tat al teatre. La proposta va néixer
per dinamitzar l’activitat escènica
de la ciutat en un temps econò-
micament  complicat  per  poder
contractar  companyies  de  fora.
Després  que  La  Farsa  donés  el
tret de sortida al cicle amb Diner
(molt) negre i prop de 700 espec-
tadors, ara és el torn d’Anònim, i
tancarà el certamen Tràfec Teatre
amb quatre funcions entre el 29 de
novembre i el 8 de desembre.

Instant d’un dels darrers assajos de «L’emprenyada de Maria» al Teatre Municipal aquesta setmana

DANI PERONA

Jordi Cussà passa els Pastorets pel
sedàs de la modernitat i la crítica

Anònim Teatre presenta avui i demà el text del dramaturg berguedà «L’emprenyada de Maria»
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El  Concurs  d’Idees  Emprene-
dores al Berguedà encara la recta
final de la presentació de candi-
datures al premi a la millor idea i
premi emprenedor, que finalitza-
rà el proper dimecres 19 de no-
vembre. El Concurs d’Idees Em-
prenedores  al  Berguedà  és  una
iniciativa de l’Agència de Desen-
volupament del Berguedà amb el
patrocini de La Caixa que pretén
fomentar  l’esperit  emprenedor,
impulsar  la  generació  d’idees  i
potenciar la innovació entre els jo-
ves, els emprenedors i les activitats
empresarials. 

El certamen s’estructura en dues
categories: premi a la millor idea,
amb distinció única, per reconèi-
xer la idea més innovadora i crea-
tiva; i  la categoria premi empre-
nedor, amb tres distincions, que
premiaran els projectes d’empre-
sa més viables, innovadors i amb
més potencial de creixement. En-
guany, com ja va explicar aquest
diari, s’ha ampliat la dotació eco-
nòmica d’aquest concurs amb pre-
mis valorats en més de 14.000 eu-
ros.  

En la primera edició es van pre-
sentar  14  candidatures  al  premi
emprenedor  i 9 a  la millor  idea.
L’any passat van participar 8 can-
didatures al premi emprenedor, i
el primer premi fou per a Centre
Burricleta del Berguedà;  i 6 can-
didatures a la millor idea, i el gua-
nyador  va  ser  Jaume Clotet,  per
Mel·lis–Serveis Apícoles.
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Acaba el termini
per presentar-se
al Concurs d’Idees
Emprenedores

ARXIU PARTICULAR

La sala de plens de l’ajuntament va quedar gairebé plena en l’acte de presentació oficial del primer caganer de la
Patum que s’inspira en la comparsa dels plens. L’activitat s’ha inclòs dins els actes de commemoració del novè
aniversari de la Patum com a Patrimoni de la Humanitat per part de la UNESCO. A l’acte hi van participar els autors i
impulsors de les figures, el berguedà Roger Cortina i els solsonins Albert Caelles i Hug Manzano. També hi va ser
present l’alcalde de Berga, Juli Gendrau, i diversos regidors del consistori. 



Berga acull la presentació oficial del caganer patumaire inspirat en els plens

L’escenògraf Àlvar Ymbernon ha
participat en el muntatge 

El reconegut artista i escenò-
graf Àlvar Ymbernon és el res-

ponsable de l’escenografia de l’obra
que signa Jordi Cussà i que avui es-
trena Anònim Teatre 



L’APUNT

El Centre d’Estudis Josep Ester
Borràs i l’Ateneu Columna Terra i
Llibertat  de  Berga  homenatgen
avui tres berguedans que van ser
assassinats, acusats de col·laborar
amb la guerrilla anarquista a mit-
jan segle passat.  Es tracta de Joan
Vilella,  masover  de  Santa Eugí-
nia; Josep Bertobillo, miner de Fí-
gols; i  Josep Puertas, també tre-
ballador  de  les  mines,  que  van
ser detinguts el 10 de novembre del
1949 juntament amb una vintena
de persones més.

L’acte s’iniciarà a les 12 del mig-
dia a la plaça de les Fonts i hi par-
ticiparan  Josep  Maria  Reguant,
biògraf de Marcel·lí Massana; ex-
membres del grup de Massana i
companys dels assassinats,  Joan
Busquets i Lucio Urtúbia; el poe-
ta Enric Casasses; i el músic Ma-
nolito Díaz. La jornada continua-
rà amb un dinar i amb actuacions
musicals. 
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Berga recorda
activistes contra
el franquisme
assassinats 

Càritas Parroquial  Berga  i  el
càmping Berga Resort han orga-
nitzat per a demà, diumenge, una
passejada solidària per recaptar ali-
ments per a les famílies amb ne-
cessitats. L’activitat s’iniciarà a par-
tir de les 9 del matí i tindrà sortida
de les instal·lacions de Berga Re-
sort. Les inscripcions es podran fer
a Càritas i a Berga Resort i els par-
ticipants  han  de  portar  un  ali-
ment de primera necessitat (llet,
galetes, conserves, xocolata...). A
l’arribada, hi haurà esmorzar per
als participants. L’organització es-
pera  una  bona  assistència  en
aquesta activitat solidària. 
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Càritas Berga
organitza demà
una passejada per
recaptar aliments


