
TEATRE PER A TOTS ELS GUSTOSLes tres obres de Lacetània Teatre programades en aquesta edició toquen
registres ben diferents. De la comèdia al drama. De cada una se’n fan quatre representacions, i de la primera, cinc.
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La distribució de les cadi-
res que ocupava el pú-
blic es repartia al voltant
de l’escenari on passaria

la història. Tots els seients ocu-
pats. Tothom a punt perquè s’ai-
xequés el teló (en aquest cas, de
manera metafòrica) de la setena
edició del cicle Escenes al Tatrau
de Solsona. Precisament, una de
les particularitats d’aquest teatre
és que, en funció de l’obra que s’hi
representa, s’adapta la disposició
de les grades i els seients d’una
manera o d’una altra. La comèdia
Això no és un sopar Alpha ha estat
la primera de les tres produccions
de Lacetània Teatre que s’hi ha
pogut veure, aquest cap de setma-
na. L’obra també es representarà
avui a les sis de la tarda i el cap de
setmana que ve en una doble ses-
sió. Basada en TOC TOC de Lau-
rent Baffie i adaptada i dirigida pel
solsoní Aleix Albareda, durant
una hora i quart sis pacients amb
tota mena de trastorns obsessius
compulsius es troben en una con-
sulta d’un prestigiós doctor. Els
han citat a la mateixa hora, però el
doctor no apareix. Una pintoresca
monja, que és qui els rep, els ad-
verteix que el doctor arribarà tard.
A partir d’aquí els pacients deci-

deixen interactuar entre ells per
poder-se conèixer una mica mi-
llor. El primer que arriba no pot
controlar dir renecs, mentre que
un capellà que diu venir des de la
parròquia de Sant Jaume de Fron-
tanyà a peu, es passa el dia con-
tant-ho tot. No és l’única picada
d’ullet al territori que apareix al
llarg de l’obra. A la teràpia també
hi ha una pacient obsessionada a
no agafar cap microbi. Les corre-
disses per obrir la finestra i venti-

lar la sala són constants. I el que
no pot trepitjar les línies rectes i la
que ho revisa tot constantment.
Per no parlar d’una jove que repe-
teix cada paraula que diu dues ve-
gades. Els riures entre el públic
són constats durant la represen-
tació. Com que la monja els va do-
nant allargs, els pacients decidei-
xen matar el temps fent una par-
tida al Monopoly. Finalment, can-
sats d’esperar, proven d’explicar-
se els seus problemes i fer teràpia

de grup. Sense ells saber-ho estan
seguint l’estratègia del misteriós
doctor.

La programació del cicle Esce-
nes també inclourà la comèdia
d’intriga L’empremta, adaptada,
dirigida i protagonitzada per Mia
Parcerisa i Ostap Sokhatskyy, que
es representarà el 6, 7, 13 i 14 de
maig. Ocells i Llops, de Josep Maria
de Sagarra, tancarà el cicle i es
podrà veure al Tatrau el 27 i 28 de
maig i el 3 i 4 de juny.

L’Escenes aixeca el teló amb humor
Avui es podrà tornar a veure al Tatrau Teatre de Solsona la comèdia amb la qual s’ha encetat el cicle
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Un dels moments d’«Això no és un sopar Alpha», que s’ha pogut veure aquest cap de setmana a Solsona
T’atreveixes a fer una relectura

original i en clau femenina de la
llegenda de Sant Jordi?
Regió7.cat et convida a partici-
par, un any més, en el concurs de
relats breus del Dia del Llibre. Si
d’altres anys demanàvem histò-
ries sobre petons o que passessin
a la Catalunya Central, en aquesta
ocasió demanem que reinventis
una de les llegendes més conegu-
des de casa nostra.

Només has d’entrar a la pàgina
web del diari www.regio7.cat,
consultar l’espai dedicat al con-
curs de relats breus i enviar-hi el
teu text abans del dia 7 de maig,
això sí, d’una extensió màxima de
1.500 caràcters amb espais inclo-
sos. Un jurat format amb noms  re-
lacionats amb el món de la cultura
triarà els treballs premiats.

El relat guanyador s’endurà un
lot ben carregat de productes i
propostes culturals format per un
lot de llibres per cortesia d’Angle
Editorial, un val de compra de la
llibreria Parcir, dues entrades per
a un espectacle del teatre Kursaal
i dues entrades més per visitar el
Museu Nacional d’Art de Catalu-
nya, el MNAC. El guanyador, a
més, també veurà publicat el seu
treball en l’edició en paper de Re-
gió7. El segon i el tercer classifi-
cats, d’altra banda, s’enduran un
val de compra a la llibreria Parcir
i dues entrades al MNAC. Entre
tots els participants també se sor-
tejarà una cistella de productes
gentilesa de Caprabo. El concurs
de relats breus l’organitzen Re-
gió7, la llibreria Parcir, Angle Edi-
torial i supermercats Caprabo.

REDACCIÓ MANRESA

Regió7 et convida
a participar en
el concurs de
relats breus per
celebrar la festa
de Sant Jordi

Entra a la nostra pàgina web,
i fins al 7 de maig envia un text
centrat en la relectura de la
llegenda en clau femenina

El Museu Diocesà i Comarcal de
Solsona acollirà divendres que ve
(19 h) la presentació de la restau-
ració del Llibre de Baptismes de la
Seu de Solsona comensant lo any
1565 fins a l’any 1597. L’obra es tro-
ba dipositada a l’Arxiu Diocesà de
Solsona. La seva importància rau
que es tracta del primer llibre de
baptismes de Solsona després
que el 1562 el Concili de Trento
dictés l’ordre de registrar les actes
sacramentals dels baptismes, ma-
trimonis i òbits de totes les parrò-
quies. Com a curiositat, en les se-
ves primeres pàgines conté la par-
tida de naixement del pintor Fran-

cesc Ribalta. El lloc de naixement
d’aquest reconegut artista barroc
va ser motiu de controvèrsia du-
rant anys. Els dubtes s’esvaïren
amb el descobriment de la pàgina
d’aquest llibre, on diu que l’artista
nasqué a Solsona el 2 de juny del
1565. L’obra ha estat restaurada
pel Centre de Restauració de Béns
Mobles de Catalunya i seran els
tècnics qui explicaran els treballs
i una descoberta: la reutilització
de fragments d’un antic pergamí
per enquadernar el llibre. Mn. En-
ric Bartrina, director de l’Arxiu
Diocesà de Solsona, exposarà di-
versos apunts històrics entorn
d’aquesta edició i el seu contingut.
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Solsona presentarà el dia
21 d’abril el primer llibre
de baptismes, restaurat

ARXIU 

Part de la portada del llibre que data del 1565 al 1597

ARXIU/D. C.

Parades de llibres el 23 d’abril


