
ANIVERSARI TEATRAL Un audiovisual a partir del testimoni dels actuals membres de l’Agrupació Teatral La Farsa de Berga servirà per
recordar les sis dècades de trajectòria de l’entitat que ha mantingut viva l’activitat escènica a la capital berguedana des del 1958

L’Agrupació Teatral La Farsa de
Berga està d’aniversari. L’entitat
celebra sis dècades de vida aquest
2018 i vol festejar l’efemèride amb
totes les persones que han format
part de l’entitat al llarg d’aquests
seixanta anys de trajectòria. La
Farsa prepara un documental so-
bre la història de la companyia
teatral que s’estrenarà el proper
dijous 1 de novembre al Teatre Pa-
tronat de Berga. Per al mateix dia
s’ha preparat un sopar de retroba-
ment amb  totes les persones que
han passat per l’entitat. 

El president de l’Agrupació
Teatral La Farsa, Josep Maria Sa-
lat, acompanyat de diversos ac-
tors de l’entitat, va avançar ahir al-
guns detalls de l’audiovisual que
estan elaborant membres del
grup escènic local. «Nosaltres ens
dediquem a fer teatre i, com no
podia ser de cap altra manera, per
celebrar els 60 anys també fem
teatre», va concretar, però per fer
més gran aquesta celebració, l’en-
titat prepara un audiovisual «que,
més que un repàs cronològic de la
trajectòria de La Farsa, serà un re-
cull de les emocions i les vivències
dels membres actuals de l’entitat
amb el testimoni dels quals inten-
tarem explicar-ne la seva evolu-
ció», va relatar Anna Emília Puig,
una de les persones que estan al
capdavant de la producció. «A
partir de les vivències dels que ara
formem l’entitat, i també de per-
sones que actualment ja no estan
actives, farem un repàs de totes les

èpoques que ha viscut La Farsa»,
va afegir. Al relat dels testimonis
s’hi afegiran imatges d’arxiu, tant
fotografies com gravacions, que
serviran per recordar els mo-
ments més destacats de l’agrupa-
ció teatral. Per a Puig i el president
de l’entitat, aquest documental
vol ser un record per a totes les
persones que han fet possible La
Farsa, «que en són moltes, des
dels actors i actrius fins a tots els
col·laboradors»,  però molt espe-
cialment a les seves ànimes: Da-
niel Tristany i Montserrat Mino-
ves, dos dels pals de paller de l’as-

sociació i que ja no hi són. 
L’estrena de l’audiovisual, ober-

ta a tothom, serà per Tots Sants, a
2/4 de 7 de la tarda, al Teatre Pa-
tronat, reconvertit en cinema, tot
i que els responsables de l’entitat
ja han avançat que un cop feta la
projecció, es preveu compartir-lo
a través d’Internet.

Sopar de celebració
Josep Maria Salat va fer una crida,
ahir, a totes les persones que han
passat per La Farsa a assistir a l’es-
trena del documental i especial-
ment al berenar-sopar posterior,
el mateix 1 de novembre, que tin-
drà lloc al local dels Castellers de
Berga. «El sopar és gratuït i convi-
dem a totes les persones que han
format part de La Farsa que vin-
guin. N’hi ha moltes que per des-
gràcia ja no hi són, però volen reu-
nir com més gent millor per cele-
brar aquest aniversari», va asse-
gurar. 

La Farsa celebra 60 anys de teatre amb un
documental sobre la història de l’entitat 
L’audiovisual, que recull el testimoni dels actuals membres de la companyia, s’estrenarà l’1 de novembre al Patronat de Berga
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Els actors de La Farsa van llegir un fragment de l’obra ahir a Sant Pere

L’Agrupació Teatral La Farsa
porta al Teatre Municipal de Ber-
ga El foc de les ginesteres. En
aquest cas, no es tracta de la versió
original de Josep Maria de Saga-
rra, que ja va estrenar l’entitat ber-
guedana el 1977 i que va ser un
dels seus èxits més notables, sinó
una adaptació que n’han fet els
germans Marc i Francesc Margi-

net on les dones prenen el prota-
gonisme. «En el text de Sagarra
tots els papers principals són ho-
mes, i nosaltres ho hem adaptat
perquè siguin les segadores les
que impulsen la revolta, i no els
segadors», va explicar ahir Marc
Marginet, que va assegurar que
s’ha escollit aquesta obra «pel pa-
ral·lelisme que es pot fer amb el
moment polític actual que viu Ca-

talunya», ja que a l’obra també es
parla de presos polítics o del sen-
timent identitari de país abans de
la proclamació de la Primera Re-
pública l’any 1930. 

El muntatge aplega 28 actors a
dalt de l’escenari en una doble
funció: dissabte a 2/4 de 10 de la
nit i diumenge a les 6 de la tarda.
Les entrades estan a la venda a
www.lafarsa.cat. 

DANI PERONA BERGA

«El foc de les ginesteres» amb les dones com a
protagonistes arriba al Teatre Municipal de Berga

ARXIU PARTICULAR

L’any 1983 La Farsa va celebrar el 25è aniversari amb una obra especial. A la imatge, els actors acompanyen
Daniel Tristany, el seu director, que saluda l’alcalde del moment, Jaume Farguell 
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L’audiovisual servirà per
recordar, de manera especial,
Daniel Tristany i Montserrat
Minoves, ànimes de l’entitat 

La Farsa: sis
dècades de teatre
amateur berguedà
 L’Agrupació Teatral La
Farsa de Berga va néixer, ofi-
cialment, el 26 de maig del
1958, a partir d’actors que
fins llavors formaven part
de la secció teatral de l’Acció
Social Catòlica del Teatre Pa-
tronat.  La primera obra que
van portar a escena va ser
«Guspireig d’estrelles».
A partir del 1960,  Daniel
Tristany va començar a diri-
gir les obres, tasca que va
mantenir fins a la seva mort,
el 2006. El 1962 l’entitat ja
va marcar un punt d’inflexió
en el que seria la seva trajec-
tòria, en actuar al teatre Ro-
mea de Barcelona amb
l’obra «Figuretes de vidre»
de Tenessee Williams. A par-
tir de llavors, l’entitat ha
portat a escena desenes de
produccions i títols d’autors
de referència del teatre ca-
talà. L’entitat va ser una part
activa en la transformació
del cinema El Casino Ber-
guedà en teatre, que va
obrir-se el 1984. Al llarg
d’aquests seixanta anys són
moltes les persones que han
passat per l’entitat, princi-
palment, a través d’un dels
espectacles més consolidats
de La Farsa: Els Pastorets. 


