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 Amb Carmen de Bizet s’obria ahir a la nit el concert de celebració del mig segle de la Polifònica de Puig-reig amb l’Or-
questra del Liceu, en la seva primera visita al Berguedà. L’aniversari va fer un ple total al pavelló, on es van aplegar unes
1.300 persones, en una actuació històrica per escoltar el cor berguedà, dirigit per Josep M. Conangla i Emmanuel Niubò,
acompanyat per l’emblemàtica orquestra i la batuta del mestre puig-reigenc Josep Pons, director artístic del Liceu. Ahir,
a l’hora de tancar aquesta edició, continuava el recital amb peces de Verdi, Gounod, Wagner i Borodin.

Ple al pavelló de Puig-reig per escoltar la Polifònica i l’Orquestra del Liceu

OSCAR BAYONA

La barcelonina Rosa Maria
Arrazola és la guanyadora de la
25a edició del premi de poesia Jo-
sep Fàbregas i Capell, de Sallent.
El jurat li va concedir el guardó pel
poemari Era, que és un recull de
records de les vivències de la vida
en una masia. Durant l’acte, que
va omplir l’auditori de l’escola de
música Cal Moliner, també es va
entregar a Jaume Invernon, de
Ponts, l’edició del poemari Pors,
que va ser el guanyador de l’edició
de l’any passat. 

Amb motiu del quart de segle
de trajectòria del premi, va actuar
el grup Coses, format per Ton Ru-
lló, Miquel Estrada i el sallentí Jor-
di Fàbregas, fill del poeta que
dona nom al guardó. Va ser espe-
cialment emotiva la interpretació
d’Au, jovent!, una peça emblemà-
tica del grup Coses. A més, l’acte
va tenir un record pels polítics
presos i exiliats. Cadascun dels
membres del jurat (mossèn Cli-
ment Forner, Montserrat Altarri-
ba, Eduard Miró, Jordi Pàmias i
Jaume Invernon) van escriure ex-
pressament per a l’ocasió, així
com Jaume Marfany, exvicepresi-
dent de l’ANC, que , a més, va ini-
ciar l’acte, com és costum amb la
lectura d’un poema de Josep Fà-
bregas i Capell. En aquest cas, No
la neguis amic, la teva terra.

REDACCIÓ MANRESA

Rosa Maria Arrazola
guanya el premi de poesia
Josep Fàbregas i Capell

El grup Coses va actuar
en l’acte d’entrega del
guardó celebrat a l’auditori
de Cal Moliner de Sallent

MONTSERRAT ALTARRIBA

Integrants del jurat, l’alcalde i la guanyadora, Rosa M. Arrazola (de verd)

La Sala Gran del teatre Kursaal
de Manresa acull avui (18 h) El se-
cret de la Lloll, un espectacle fresc
i divertit en el qual l’actriu iguala-
dina Lloll Bertran fa tots els papers
de l’auca i desplega el seu ofici
com a xouwoman. Aquesta pro-
posta enceta la programació per a
gent gran de la temporada, que té
el suport de l’Obra Social de La
Caixa. 

El secret de la Lloll és un conte
teatralitzat, que explica la història
romàntica d’un comte francès i
una cupletista catalana, plena
d’aventures, sorpreses i bogeries.
Més enllà d’un monòleg teatralit-
zat, inclou diversos estils musicals
en una història de suspens en la
qual conviuen personatges va-
riats i algun de molt actual. Lloll
Bertran desplega el seu talent per
la comèdia, el cant, el ball, la pa-
ròdia i la capacitat d’emocionar. 

El cicle de gent gran continuarà
el 24 d’octubre amb La cobla a la
taverna, amb Port Bo i la Cobla
Montgrins; i es clourà el 28 de no-
vembre amb La maternitat d’El-
na, muntatge creat a partir del lli-
bre d’Assumpta Montellà.
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La programació per a gent gran
del teatre Kursaal s’enceta avui
amb «El secret de la Lloll» 

IMATGE PROMOCIONAL

L’actriu igualadina Lloll Bertran


