
El nucli de Serrateix es vesteix,
aquest cap de setmana, de festa
major. Les activitats s’iniciaran
avui al vespre amb el concert de
música folk a càrrec del grup Si-
sones i amb un sopar popular.
Demà diumenge, els actes s’ini-
ciaran a les 12 del migdia amb
una missa i l’actuació de la Coral
Estel de Gironella. A la tarda, hi
haurà animació infantil amb el
grup Set Vetes i un inflable per als
més petits.

REDACCIÓ SERRATEIX

La companyia Farandulacis, del
barri de Can Baró de Barcelona,
porta la seva adaptació del musi-
cal Boscos endins, de Stephen
Sondheim, al centre cívic de
Guardiola. La funció serà avui,
dissabte, a partir de les 5 de la tar-
da. El muntatge fa un repàs, a tra-
vés dels seus personatges, de di-
versos contes populars que tenen
un final poc esperat. 

REDACCIÓ GUARDIOLA DE BERGUEDÀ

ACTES

Serrateix celebra la
seva festa major 

ESPECTACLES

El musical «Boscos
endins», a Guardiola

La Polifònica de Puig-reig ac-
tuarà demà (18 hores) al teatre de
l’Ametlla de Merola. La reconegu-
da formació coral torna a la colò-
nia puig-reigenca després d’anys
sense actuar-hi. El grup vocal ofe-
rirà l’espectacle Classics & All that
jazz, que presenta en la primera
part una selecció de Carmina Bu-
rana i una segona de musicals.
Les entrades costaran 17 euros. 

REDACCIÓ L’AMETLLA DE MEROLA

MÚSICA

La Polifònica torna a
l’Ametlla de Merola

Breus

La Torre de l’Amo de Viladomiu
Nou acollirà, avui al vespre, un es-
deveniment especial dins de la
programació cultural que s’ha ini-
ciat a l’equipament cultural. L’edi-
fici emblemàtic del patrimoni de
l’antiga colònia tèxtil serà l’esce-
nari de L’eixida, un espai amb his-
tòria, una activitat que pretén po-
sar en valor aquest espai a través
de les arts i la gastronomia. 

La proposta, nocturna, s’inicia-
rà a 2/4 de 10 de la nit i l’entrada
tindrà un cost de 12 euros. Els as-
sistents podran presenciar tres
propostes de microteatre que ani-
ran a càrrec de la companyia Trà-

fec Teatre, de Successos Efímers i
de Gerard Vilardaga i Iris Hinojo-
sa. L’apunt gastronòmic arribarà
per mitjà de formatges  Bauma, de
Borredà, acompanyats de  cerve-
ses del Kóm Intramuralla. 

La vetllada també tindrà músi-
ca. En aquest cas, l’encarregat
d’ambientar la Torre de l’Amo serà
el PD 54-46, que punxarà temes
de música soul, ska, reggae i funk. 

L’empresa que gestiona les vi-
sites turístiques a l’equipament,
Dinapat, ha iniciat en col·labora-
ció amb diverses institucions i en-
titats una programació cultural
per dinamitzar l’espai i atraure
més visitants. 

REDACCIÓ VILADOMIU NOU

Música, microteatre i
cervesa ompliran la Torre
de l’Amo de Viladomiu Nou 

Com a experiment per compro-
var quina és la resposta dels veïns
i dels visitants. Així plantegen els
seus impulsors el primer Festival
de Màgia de Bagà, que tindrà lloc
els propers 19 i 20 de maig. El Pont
Màgic, tal com han batejat el cer-
tamen, portarà als carrers, places
i espais escènics de la vila medie-
val diverses propostes del món de
l’il·lusionisme i la màgia en una
aposta decidida per crear una
nova activitat al municipi que ge-
neri «nous moviments». 

D’aquesta manera ho ha expli-
cat a Berguedà Setmanal Fran-
cesc Quintana, responsable de
Musicabaganesa, una de les enti-
tats implicades en aquest «repte»,
tal com ell mateix ho defineix.
Quintana ha relatat que la inicia-
tiva va sorgir com «una possible
idea i poc concreta» que final-
ment ha agafat forma. «Pau Sega-
lés, que va participar al festival de
música celta de Bagà, va mig pro-
posar-ho. Més endavant va deci-
dir presentar un projecte a l’Ajun-
tament», ha detallat. A partir
d’aquí,  el consistori baganès, con-
juntament amb Musicabaganesa
i el grup de teatre La Faia, amb el
mag Pau Segalés com a expert en
el sector, han afrontat el repte de
transformar la vila de l’alt Bergue-
dà en la capital de la màgia durant
un cap de setmana. 

Participació del públic
Quintana ha deixat clar que el
projecte fuig de ser «únicament
un espai per al consum d’actua-
cions de màgia com a especta-
dors». En aquest sentit, ha volgut
destacar que «el festival vol ser
una porta d’entrada al món de la
màgia i de les arts en general per

a tothom qui tingui curiositat». És
per això, ha destacat, que el certa-
men inclou propostes que reque-
riran la participació dels veïns i vi-
sitants. Un clar exemple d’aquesta
filosofia participativa és l’especta-
cle El temps de la màgia, que do-
narà el tret de sortida al festival el
proper divendres 19 de maig (20
hores, al Casal de la Vila). El mun-
tatge, ideat per Quintana dins del
seu projecte educatiu Musicaba-
ganesa, utilitza el fil conductor de
la màgia i la il·lusió per unir, en un
mateix espectacle, diverses disci-
plines artístiques com la fotogra-
fia, el teatre, les arts plàstiques, ví-
deos i la música. Una trentena de
baganesos en seran els protago-
nistes. 

Per a Quintana, «el certamen
era una oportunitat més per mo-
tivar els alumnes de l’escola i tam-

bé per vincular  l’expressió artísti-
ca  amb l’educació i l’aprenentatge
personal».  

El certamen també inclou una
matinal de tallers de màgia a càr-

rec de Fèlix Brunet, Eduard Jua-
nola i Pau Segalés. «Així no només
estem oferint espectacle, sinó que
es busca la participació activa de
tothom qui vulgui acostar-se al
món de la màgia des de dins», ha
explicat Quintana. La sessió serà
el dissabte a partir de 2/4 d’11 del
matí a l’escola Galceran de Pinós
i cal la inscripció prèvia a elpont-
magic@gmail.com.

Serà a partir de les 5 de la tarda
quan els carrers i places del mu-
nicipi s’ompliran, literalment, de
màgia. Els mateixos mags que al
matí hauran impartit els tallers,
oferiran actuacions gratuïtes a la
plaça Porxada, al carrer Major i a
la plaça Catalunya. Brando y Sil-
vana, amb l’espectacle Circus, se-
ran els encarregats de cloure el
festival a partir de 2/4 de 9 al Casal
de la Vila. 

DANI PERONA BAGÀ

Tallers i actuacions convertiran Bagà
en la capital de la màgia per dos dies
Un espectacle interdisciplinari protagonitzat per veïns obrirà el primer festival temàtic de la vila 

ARXIU PARTICULAR

Eduard Juanola és un dels mags convidats
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ARXIU PARTICULAR

Pau Segalés serà al certamen
ARXIU PARTICULAR

L’il·lusionista Fèlix Brunet 

LA CLAU
Cinc espectacles i un taller
durant el cap de setmana
Durant els dos dies del fes-
tival la vila acollirà quatre es-
pectacles diferents a càrrec de
mags professionals i una ses-
sió de tallers a càrrec dels ma-
teixos mags. Gran part de les
propostes són gratuïtes. 

 Més de cent atletes van participar, diumenge, a la cursa Bombers amb causa que va tenir lloc al municipi de Cercs. La
iniciativa, organitzada per l’Ajuntament de Cercs i Bombers de la Generalitat, ha destinat tots els diners recaptats amb la
prova a la investigació de malalties infantils. Els berguedans Marc Vilà (al centre a la fotografia) i Judit Franch van ser els
guanyadors en les categories masculina i femenina, respectivament, pel que fa a la cursa llarga de 25 quilòmetres.
Eduard Garcia i  Vanesa Chirveches van proclamar-se campions a la cursa de 10 quilòmetres. 

Més de cent corredors participen a la cursa Bombers amb causa a Cercs

BOMBERS


