
L’Agrupació Teatral La Farsa tor-
na a l’escenari amb l’estrena de la
seva particular versió de La plaça
del Diamant. L’entitat ha recupe-
rat l’activitat després de la des-
aparició, a l’abril, de Montserrat
Minoves, un dels seus motors. De
fet, La Farsa ha quedat coixa per la
sobtada pèrdua de la seva presi-
denta, però des del primer mo-
ment han tingut clar que l’espec-
tacle havia de tirar endavant i el
proper cap de setmana del 15 i 16
d’octubre portaran al Teatre Mu-
nicipal el nou muntatge en què Mi-
noves també havia començat a
treballar abans de morir «i a qui
feia molta il·lusió».

Una de les directores de la pro-
ducció, Angelina Vilella, assegura
que des del principi van pensar
que La plaça del Diamant havia de
sortir a la llum i també van posar-
se d’acord, de seguida, que «havia
de ser un homenatge a la Mont-
serrat». En aquest sentit, ha des-
tacat que «durant molts anys farem
teatre pensant en ella, però aques-
ta vegada volem que sigui espe-
cial». 

La Farsa portarà a l’escenari del
Teatre Municipal de Berga una
versió pròpia de l’adaptació que Jo-
sep Maria Benet i Jornet en va fer
per al Teatre Nacional de Catalu-
nya. «Evidentment hem hagut de
fer-ne una adaptació més reduïda
i coherent amb les nostres possi-
bilitats», ha concretat Vilella. És per
això que s’ha fet una reducció del
text però «amb l’objectiu de man-
tenir tota l’essència de l’obra de
Mercè Rodoreda», ha matisat. L’e-
quip que hi ha treballat té clar
que «és un text molt conegut i
això també ho hem tingut en
compte». 

Per a Vilella La plaça del Dia-
mant «conté moltes escenes d’e-
moció a flor de pell, perquè és una
història d’amor però dura i am-
bientada a la guerra i la postguer-
ra». De fet, una de les principals di-
ficultats amb què s’han trobat ha
estat situar i ambientar els mo-
ments en què transcorre l’acció.
«Des que comença fins que acaba
passen molts anys, i això ho hem
hagut de treballar de dues mane-
res: per una banda, amb uns de-
corats molt esquematitzats i als
quals no hem volgut donar tanta
importància com altres vegades; i
per l’altra, intentant que el temps
i els anys passin a través d’inter-
vencions musicals», ha detallat.
Aquest espectacle tindrà música
en directe que servirà per simbo-
litzar el pas dels anys i també per
ambientar els balls de festa major
i dels casaments. 

El muntatge aplegarà a dalt de
l’escenari una cinquantena de
persones, a banda dels personat-
ges principals amb més paper.
«Necessitem molta gent perquè hi
ha escenes amb molt moviment»,
ha detallat Vilella, «com les festes
a l’envelat o l’afusellament que
ho fan tot més complex». 
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Assaig de «La plaça del Diamant» dimecres al Teatre Municipal de Berga, una setmana abans de l’estrena

DANI PERONA

La Farsa dedica la
seva versió de «La
plaça del Diamant» a
Montserrat Minoves

Una cinquantena de persones participaran
al muntatge per recordar l’ànima de l’entitat 
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El muntatge es podrà veure en
doble funció al teatre municipal

La plaça del Dimant, de Mercè
Rodoreda, arribarà al Teatre

Municipal de Berga el dissabte 15
d’octubre a 2/4 de 10 de la nit i el
diumenge 16 d’octubre a 2/4 de 6 de
la tarda. Les entrades es poden com-
prar a través de la plataforma web
www.lafarsa.cat 



L’ESPECTACLE

El projecte berguedà de música
en comunitat, a la Mediterrània

La Fira Mediterrània de Manre-
sa ha programat, aquesta tarda al
teatre Conservatori (17.30 hores),
el projecte Música en comunitat,
que ja va estrenar-se a Berga el mes
de febrer passat i que integra en un
mateix conjunt instrumental per-
sones amb diferents capacitats. 

A dalt de l’escenari hi haurà
una norantena de persones del
grup de música Tirabol, de l’Escola

Municipal de Música de Berga,
de les escoles de primària Sant
Joan i Santa Eulàlia de Berga i
l’escola de Gironella i del centre es-
pecial de treball Taller Coloma i
l’escola d’educació especial Llar
Santa Maria de Queralt. Tots, diri-
gits per Albert Gumí, interpretaran
un repertori on tothom té una
responsabilitat perquè soni amb
l’objectiu de garantir la inclusió de
tots els participants.  
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Dissabte, 8 d'octubre

11.00 h -  Inflables + xocolatada, a la plaça de la Diputació de Cercs

16.00 h – Holi festival, a la Plaça de la Diputació de Cercs 

16.00 h – Concurs de Botifarra, lloc: Bar Comellas. 
Hi haurà 4 premis: 
1r premi: pernil
2n premi: espatlla
3r premi: caixa de cava i llonganissa 
4t premi: caixa de vi i embotit 
21 h – Sopar popular i ball a càrrec de David Casals 
al local social de Cercs. 
Menú: pa amb tomàquet amb embotit, amanida, coca i xocolata. 
Preu: 8 €
 

Diumenge, 9 d'octubre 

11.00 h -  Missa solemne

12.00 h – Ballets, a la plaça de la Diputació de Cercs 

13.00 h – Sardanes a càrrec de la Cobla Pirineu 

16.00 h – Concurs de Truc, lloc: Bar Comellas. 
Hi haurà 4 premis: 
1r premi: pernil
2n premi: espatlla
3r premi: caixa de cava i llonganissa 
4t premi: caixa de vi i embotit 
18.00 h – Actuació del grup 
Sense Vergonya, al local social de Cercs.

Comissió de
Festes de Cercs

Hi col·labora:

Hi col·labora:

Ajuntament de la
Vila de Cercs


