
MÉS CULTURA A BERGA  La cartellera cultural arriba carregada de propostes a la capital berguedana. L’escola de música municipal, els grups
teatrals i l’Ajuntament donen el tret de sortida a una de les programacions més completes de la ciutat amb l’objectiu d’activar-la artísticament 
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Qui digui que a Berga no s’hi fa
res, és perquè encara no ha vist la
nova programació cultural dels
propers mesos a la ciutat. Una
oferta que dobla la cartellera pre-
sentada just fa un any. L’Ajunta-
ment, les entitats teatrals i l’Escola
Municipal de Música han sumat
esforços per oferir una proposta
cultural diversa i de qualitat als
berguedans amb la voluntat
d’atreure encara més espectadors.
La nova programació acollirà, des
del  de març fins a l’ de juliol,
divuit espectacles de música i tea-
tre. Gairebé el doble dels deu que
van presentar-se el . 

La música és la principal prota-
gonista d’aquesta nova oferta cul-
tural. Dins del Cicle de Música per
a la Ciutat, l’escola de música ber-
guedana presenta dotze propos-
tes per mostrar els resultats del
treball acadèmic de les forma-
cions de l’escola i els primers fruits
del Conservatori de Música dels
Pirineus; i amb la voluntat d’obrir
el centre a persones i entitats di-
verses d’arreu de la comarca. Així
ho va explicar Xavier Llobet, di-
rector de l’escola, durant la pre-
sentació de la programació, ahir.
«Podem dir que al cicle hi presen-
tem els projectes dels nostres
alumnes per compartir-los amb
tota la ciutadania», va detallar. 

A més de les actuacions ja con-
solidades, com el tradicional con-
cert de Setmana Santa i la quarta
edició de la cantata amb la parti-
cipació dels alumnes de les esco-
les de primària de la ciutat, el  cicle
presenta algunes novetats, com el
primer concert de Sant Jordi que

oferirà la banda, que, a més a més,
serà a l’aire lliure, a la plaça del
Forn, i la proposta que unirà a l’es-
cenari pianistes de les escoles de
Berga, Sallent i Cardona junta-
ment amb l’orquestra Cadí. Una
altra de les iniciatives destacades
serà el concert amb temàtica pa-
tumaire, on participaran usuaris
del Taller Coloma i alumnes del
projecte d’orquestres escolars.

En els propers mesos també hi
haurà l’oportunitat d’escoltar els
alumnes del flamant Conservato-
ri dels Pirineus amb un concert
d’orquestra, on participaran com
a solistes alumnes i professors, i el
recital de final de curs dels alum-
nes que es graduaran enguany. El
cicle inclou també propostes pro-

tagonitzades pels professors del
centre i un concert extraordinari
de la Jove Orquestra Nacional de
Vent de Luxemburg.

Cinc propostes teatrals 
Pel que fa a la part teatral, la pro-
gramació presenta cinc especta-
cles, dos d’ells protagonitzats pels
grups escènics  locals. Tràfec Tea-
tre farà una reposició del seu As-
saig T. La seva directora, Lydia
Canals, espera que «sigui una
nova oportunitat per atreure al
teatre a tothom qui encara no
l’hagi vist», després d’haver obtin-
gut diversos reconeixements.
D’altra banda, es podrà veure,
amb nous horaris i coincidint
amb la Fira de Maig de Berga,

Aquí no paga ni Déu, de La Farsa,
una comèdia «amb alguna sor-
presa que estem preparant que la
diferenciarà de la majoria de ver-
sions que s’han fet d’aquest text de
Dario Fo», va dir la seva directora,
Angelina Vilella. L’oferta teatral es
complementarà amb dues pro-
postes més i amb la reedició de les
píndoles de microteatre. 

La regidora de Cultura del con-
sistori berguedà, Mònica Garcia,
es va mostrar satisfeta per la feina
i la col·laboració de les entitats
teatrals i de l’escola de música per
dinamitzar els espais escènics de
Berga. «Tot i que els pressupostos
de l’Ajuntament són  ajustats, tre-
ballarem per teixir una base sòlida
cultural a la ciutat», va assegurar.
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Berga dobla l’oferta de teatre i música amb
la nova programació cultural de primavera 
L’escola de música, La Farsa, Tràfec Teatre i l’Ajuntament sumen esforços per atreure més públic a les propostes artístiques

Música
Quintets de Beethoven i Mo-
zart. Professorat del Conservatori de
Vic. Diumenge 12 de març. 12 hores. A
la sala Casino. 
Rèquiem de Kim A. Ander-
sen. Coral de l’EMMB i Orquestra Ter-
rassa 48. Església de Sant Pere. Diven-
dres 14 d’abril. 18 hores.
National Youth Wind Or-
chestra de Luxembourg. Diu-
menge 16 d’abril. 18 hores. Al Teatre
Municipal.
Concert de Sant Jordi. Banda
de l’EMMB i solistes. Dissabte 22
d’abril. 22 hores. Plaça del Forn. 
El gegant egoista. Cantata de
les escoles de primària de Berga i la
Jove Simfònica de l’EMMB. Dijous 27
d’abril a les 10 i a les 12 hores. Al Teatre
Municipal.
Recital dels nostres músics.
Alumnes del Conservatori de Música
dels Pirineus. Dijous 4 de maig. 21 ho-
res. A la sala Casino.
Liebe Freude.  M. Bella, J.R. For-
ner i I. Reguero. Divendres 5 de maig.
21 hores. A la sala Casino. 
Marina Rossell: Cançons de
la Resistència & Moustaki. Di-
vendres 12 de maig. 21.30 hores al Tea-
tre Municipal. 
Va de Tecles. Pianistes de  les es-
coles de música i orquestra Cadí. Dis-
sabte 13 de maig. 18 hores. Al Teatre
Municipal. 
La volta al món amb can-
çons. Corals infantils de l’EMMB. Dis-
sabte 27 de maig. 18 hores. Al Teatre
Municipal.
Fem sonar la Patum. Banda de
l’EMM. Superfilharmònics i Taller Colo-
ma. Dissabte 3 de juny. 12 hores. Plaça
de Sant Pere. 
Dobles concerts de Bach i Vi-
valdi. Orquestra Conservatori dels Pi-
rineus. DIvendres 30 de juny. 20 hores.
Església de Sant Joan.
Òpera Brundibár. Cor de veus
blanques de l’EMMB. Dissabte 1 de ju-
liol. 21 hores. Al Teatre Municipal. 

Diari d’una miliciana. (Cia. La
Belle Ensemble. Divendres 10 de març.
21.30 hores. Al Teatre Municipal.
Assaig T4. De la Cia. Tràfec Teatre.
Dissabte 18 de març. 21.30 hores. Al
Teatre Municipal. 
Paradís pintat.  Cia. Pepa Plana.
Dissabte 1 d’abril. 21.30 hores. Al Tea-
tre Municipal.
Aquí no paga ni Déu. Agrupa-
ció Teatral La Farsa. Diumenge 30
d’abril i dilluns 1 de maig. 19.30 hores.
Al Teatre Municipal.
Píndoles de microteatre. Pe-
ces teatrals en espais escènics no habi-
tuals. Dissabte 20 de maig. A les 21.30
hores.
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Xavier Llobet, Angelina Vilella, Mònica Garcia i Lydia Canals, ahir, en la presentació de la programació

ARXIU PARTICULAR

MEMÒRIA HISTÒRICA
«Diari d’una miliciana»
 La programació s’iniciarà diven-
dres 10 de març amb el text de Jaume
Miró, a càrrec de la companyia La Be-
lle Ensemble dins dels actes de la re-
cuperació de la memòria històrica. 

ARXIU PARTICULAR

COMPANYIES DE CASA
Tràfec Teatre i La Farsa, a escena
 Els grups escènics de Berga tornen
a l’escenari dins del cicle. Tràfec Tea-
tre reposarà Assaig T4 el proper 18
de març, i La Farsa estrenarà Aquí no
paga ni Déu per la Fira de Maig. 

ARXIU PARTICULAR

FORMACIONS MUSICALS 
La banda, al carrer per Sant Jordi
 La banda de l’escola de música es-
trena un concert al carrer, a la plaça
del Forn, la vigília de Sant Jordi amb
la participació de tres músics solistes
de la mateixa formació.
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MÚSICA COMUNITÀRIA
La Patum com a eix integrador
 Els alumnes del projecte d’orques-
tres escolars i els usuaris del Taller
Coloma s’afegiran a la banda de l’es-
cola de música per tocar la Patum en
un concert a la plaça de Sant Pere.
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