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BERGUEDÀ SETMANALBERGA

Tràfec Teatre canvia d’estil però
manté l’essència de la seva marca
teatral. L’agrupació berguedana
estrena aquest cap de setmana
H. Off, una obra de creació pròpia
que tanca l’edició d’enguany de la
Mostra de Teatre de Tardor de
Berga. L’entitat ofereix quatre ses-
sions limitades a una capacitat
de 100 persones cadascuna, amb
l’objectiu de trencar les distàn-
cies entre el públic i els actors i
mostrar una faceta diferent de la
que estan acostumats. 

Així ho explica Lydia Canals, la
directora de la proposta, que es-
pera que tingui acceptació entre el
públic. Ja avança que H. Off «tren-
ca amb el que hem fet fins ara per-
què és una obra on cada actor ha
triat què vol fer. A més, inclou
moments per a la improvisació». A
partir de la llibertat de cadascun
dels participants a l’obra, «s’ha
creat el guió. Hem elaborat un
còctel que s’ha hagut de combinar
molt bé». Concreta, però, que no
es tracta d’una obra de gran for-
mat, «hem fet una cosa petita i amb
la voluntat d’acostar-nos encara
més al públic». Canals assegura
que això no vol dir que els espec-
tadors tinguin cap implicació di-
recta en el fil argumental de l’obra.
«Que tothom estigui tranquil, per-
què els que vinguin al teatre no
hauran de fer res», remarca. El
que realment volen és crear un

ambient «més adient» per a les se-
ves obres. «El Teatre Municipal és
molt gran i nosaltres sabem que no
l’omplim, i per a aquesta repre-
sentació hem volgut reduir l’espai
per reproduir un clima diferent»,
tot i que no ha volgut avançar-ne
tots els detalls, «juguem amb in-
terrogants i volem crear expecta-
tives, com a mínim per a la primera
funció». La primera serà avui a
les 10 de la nit, i la segona demà a
les 6 de la tarda. Els horaris seran
els mateixos per als propers 6 i 7 de
desembre. Les entrades es vendran
abans de les representacions, però
recorda que «només cabran cent
persones a cada sessió».

Presència de Shakespeare
Pel que fa al fil conductor, Canals
ha explicat que s’han inspirat en
Minetti, de Thomas Bernhard, tot
i que el resultat final és un guió de
creació pròpia. «Com en l’obra
Minetti, els actors del nostre mun-
tatge se senten atrapats en un dels
personatges de Shakespeare que
els ha marcat la vida artística i no
el poden deixar», comenta. En
aquest sentit, ha volgut deixar clar
que «no és una obra de Shakes-
peare, però sí que s’hi fa referèn-
cia perquè hi ha moments d’Ote-
llo, de Romeu i Julieta o del Rei
Lear, és a dir, dels personatges en
què estan atrapats els actors». As-
segura que és un repte però «ens
ho estem passant molt bé».
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Tràfec Teatre canvia
d’estil i s’apropa més
al públic en el seu
darrer espectacle 

L’entitat fa quatre sessions de «H. Off» amb
un límit de places per a 100 persones cada una


Imatge promocional de «H. Off» amb els set actors de Tràfec Teatre protagonistes de l’obra

JORDI PLANA

Dins el Cicle de Música per a la
Ciutat que organitza l’Escola Mu-
nicipal de Música de Berga, demà
diumenge, a partir de les 12 del
migdia, el Teatre Municipal acull
el concert Músiques per explicar, de
l’orquestra  Terrassa 48. El preu de
l’entrada és de 10 euros.

REDACCIÓ | BERGA

L’orquestra Terrassa 48
actua demà a Berga

El Pavelló de Suècia de Berga
acull avui i demà la tercera sessió
de País Gegant, Congrés Nacional
de Gegants i Imatgeria Festiva de
Catalunya. Sota el títol Tradició, co-
municació i tecnologia es debatran
diversos temes a l’entorn de la
tradició gegantera. 
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Berga acull una sessió
del congrés País Gegant 

Breus

La Penya Blaugrana i la Penya
Boletaire de Berga organitzen
demà una caminada popular a
benefici de La Marató de TV3. La
sortida serà de la plaça de Sant
Pere a partir de les 9.30 del matí,
i l’arribada serà a la plaça de la
Font del Ros. Els impulsors de
l’activitat han organitzat dos re-
correguts, un d’11 quilòmetres i
un de 6, perquè la caminada si-
gui apta per a tots els públics. El
preu d’inscripció serà de 10 eu-
ros i de 5 per als menors de 8
anys. També es vendran dorsals
zero, per als que vulguin col·la-
borar sense haver de fer la ca-
minada. 

Caminada a benefici de
La Marató, a Berga demà


