
No queda ni una entrada per as-
sistir a les dues funcions de l’estre-
na de Bona gent, el nou espectacle
de Quim Masferrer que debutarà
avui i demà al teatre de l’Ametlla
de Merola. El muntatge comença
a caminar amb els millors auguris,
ja que, després que s’exhaurissin
les localitats per a la representació
inicialment prevista, se’n va pro-
gramar una segona, que també ha
venut tot el taquillatge.

Quim Masferrer ha portat
arreu de Catalunya, en els darrers

anys, una peça titulada Temps, en
la qual planteja què passa pel cap
d’una persona que sap que li que-
da una hora i mitja de vida. De for-
ma paral·lela, ha assolit una gran
popularitat entre els catalans com
a protagonista del programa de
TV3 El foraster, recentment extint.

Des de les pantalles, i convertit
en una de les estrelles de l’audièn-
cia del canal català, Masferrer ha
visitat pobles poc habitats i ha
mostrat als espectadors la idiosin-
cràsia de la vida als nuclis petits.
Una de les  expressions més po-
pulars –i esperades– en cada
emissió del programa era «Sou
molt bona gent!!!», que el presen-
tador dedicava al final del monò-
leg a la gent de l’indret visitat.

La frase pren ara forma de títol
d’espectacle teatral, que té com a

punt de partida reivindicar el pa-
per central del públic en l’ecosis-
tema escènic. Tal com explica la
promoció del muntatge, sempre
s’ha aplaudit els actors, les actrius,
els dramaturgs, els directors, els
escenògrafs... «però ens hem obli-
dat d’una peça clau del teatre: el
públic».

Per aquest motiu, Bona gent
vol capgirar els rols i atorgar als es-
pectadors un paper protagonista
en la creació de cada funció. La
comicitat que se li coneix des dels
temps de Teatre de Guerrilla i la
capacitat que té per improvisar
són dos arguments que fan pre-
veure que Bona gent trencarà es-
quemes. Si satisfarà o no, es co-
mençarà a veure a partir d’avui a
l’Ametlla de Merola. De gent, no
n’hi faltarà. 

REDACCIÓ MANRESA

Regió7DIVENDRES, 16 DE MARÇ DEL 201838

Escenaris d’Entrada

FOTOGRAFIA PROMOCIONAL

ARXIU/MIREIA ARSO

«RAGAZZO»
L LLOC: Teatre Municipal. Ronda de
Queralt, 15. Berga. D DIA: diumenge, a
les 18.30 h. E ENTRADES: 12 euros.
Venda a taquilles i a la pàgina tinctic-
ket.com. nEl juliol del 2001 es va cele-
brar a Gènova la trobada del G-20 que va
concitar, en un moment de retallada de
drets al continent europeu, un gran rebuig
que es va concretar en la presència a la
ciutat italiana de milers de persones vin-
gudes d’arreu del continent i de movi-
ments antiglobalització. En el transcurs
de la manifestació del 20 de juliol, l’acti-
vista Carlo Giuliani va ser assassinat per
un policia. L’actor Oriol Pla rememora
aquells fets amb Ragazzo, un muntatge
teatral –escrit i dirigit per Lali Álvarez–
que mostra a l’espectador les expectatives
vitals, els neguits i les il·lusions del jove en
els dies previs a la seva mort. REDACCIÓ

ELS AMICS DE LES ARTS
L LLOC: Auditori Valentí Fuster. Av. del Rastrillo, 31. Cardona. D DIA: dis-
sabte, a les 21 h. E ENTRADES: de 21 a 27 euros. Venda a www.auditori-
cardona.com. nUna de les bandes capdavanteres de la música catalana actua
en una nova proposta de l’Auditori Valentí Fuster, que enguany estrena progra-
mació cultural. El conjunt, format per Joan Enric Barceló, Eduard Costa, Ferran
Piqué, Dani Alegret, Pol Cruells i Ramon Aragall, presentarà el seu nou disc, Un
estrany poder, ple de cançons de pop optimista i sentit de l’humor. REDACCIÓ
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TRINI MUJAL I CHRISTINA KOCH 
L LLOC: Escola de Música de Berga. Plaça d’Antoni Baylina. Berga. D DIA:
avui, divendres, 20 h.E ENTRADES: taquilla inversa  nEl duet ArçDuo, in-
tegrat per la pianista Trini Mujal i la soprano Christina Koch, presenta a Berga
Casassianes, el seu darrer treball, el tercer que signen plegades. Es tracta d’un
recull de poesies d’Enric Casasses musicades per la mateixa Trini Mujal, que ha
explicat que les peces recorden la forma del lied, on es combina la força del text
amb l’acompanyament instrumental, en aquest cas del piano.  REDACCIÓ
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QUARTET MATISSE
L LLOC: Espai 1522. Carrer del Mes-
tre Blanch, 4. Manresa. D DIA: dis-
sabte, a les 20 h. E ENTRADES: 6
euros. Venda a taquilles, a l’oficina
de turisme de Manresa i al web
www.manresaturisme.cat. nL’Espai
1522 de Manresa estrena un nou cicle
de música i arts escèniques que porta
per títol Quinze Vint-i-dos, i depararà
dos concerts aquest mes de març. La
primera cita tindrà com a protagonista
el Quartet Matisse, una formació de
corda formada bàsicament per intèr-
prets de Catalunya. Nascuda el curs
2016-17 a l’Escola Superior de Música
de Catalunya, és integrada per Andrea
Santiago (violí), Gil Sisquella (violí),
Bernat Santacana (viola) i Queralt
Adam (violoncel). El quartet oferirà als
espectadors un repertori que beu del
classicisme alemany i de l’impressio-
nisme francès. La segona actuació s’es-
devindrà el 24 de març amb la
presència a l’Espai 1522 del quintet
Il·lúria, que també té participació de
les nostres comarques. REDACCIÓ

Teatre

Quim Masferrer estrena
xou a l’Ametlla de Merola
«Bona gent» exhaureix les dues funcions del nou espectacle de l’artista

L’ESPECTACLE

«Bona gent»

Lloc: Teatre Esplai de l’Ametlla de Merola.
Dia i hora: avui i demà, 22 h. Intèrpret:
Quim Masferrer. Entrades: exhaurides.
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Quim Masferrer és un rostre popular gràcies al programa «El foraster»


