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MMúússiiccaa. Raúl Fernández,
Refree, obrirà divendres a
Sant Feliu una nova edició
del cicle Contrabaix, que té
lloc en poblacions del Baix
Llobregat.

LLlliibbrreess. Una Bíblia que val 1,5
euros ha venut uns 200.000
exemplars a França en
quatre mesos, la mateixa
xifra que sol assolir l’obra en
altres versions en un any.

Boris Ruiz (en primer terme) i la resta del repartiment de l’obra de teatre «El senyor Perramon»

ESCENA

«El senyor Perramon» de Boris Ruiz
obrirà la temporada de teatre a Berga
�� TONI MATA I RIU
�� Manresa

L’obra El senyor Perramon,
protagonitzada per l’actor Boris
Ruiz, obrirà el dissabte dia 26 de
gener la temporada escènica a
Berga, que tindrà com a d’altres
punts d’interès les representa-
cions de Viatge a Califòrnia (5
d’abril), amb Àlex Casanovas, i
Intimitat (4 de maig), amb Clara
Segura i Joel Joan. Les funcions
tindran lloc al Teatre Municipal, i
les entrades per a la primera,que
començarà a 2/4 d’11 de la nit, ja
es poden reservar a l’Oficina de
Turisme al preu de 22 euros.

La Taula de Programació de Te-
atre de Berga i l’Ajuntament
portaran a la ciutat tres obres que
han aconseguit un notable ressò
a de la cartellera barcelonina. El
senyor Perramon presenta com a
cap de cartell l’actor Boris Ruiz,
un intèrpret de llarga trajectòria
però que darrerament s’ha fet
popular pel seu paper de Ramiro
a la sèrie televisiva Ventdelplà.El
senyor Perramon és l’adaptació
lliure que Josep Maria de Sagarra
va fer de L’avar, de Molière. En
clau de comèdia, el text parla de
l’avarícia a través de la història
dels fills d’un usurer que es volen
desfer de la tirania del pare per
beneficiar-se dels diners que els
pertoquen.

En el repartiment,a més de Bo-
ris Ruiz, també hi ha Albert Au-
sellé,Xavier Capdet,Ramon En-
rich,Susanna Garachana,Miquel
Gelabert, Mònica Marcos, Car-

me Poll,Òscar Rabadán i el man-
resà Enric Llort. La direcció és a
càrrec de Joan Anton Rechi.
Després de tenir una bona acolli-
da al Romea,El senyor Perramon
surt de gira i fa una de les seves
primeres parades a la capital ber-
guedana.

El popular Àlex Casanovas
protagonitza Viatge a Califòrnia,
una proposta que va recollir elo-
gis en la seva posada en escena al

Versus Teatre durant el juliol pas-
sat, dins la programació de La
Torna del Grec.Secundat per La-
li Barenys i Aida de la Cruz, Ca-
sanovas interpreta un home que
viu accelerat, en un món marcat
per la mentida i la corrupció. Un
retrat de la societat occidental,
on les presses porten l’ésser hu-
mà al límit de l’infart. L’obra es
podrà veure a Berga el 5 d’abril.

La darrera de les obres previs-

tes –si no hi ha cap incorporació
més– és Intimitat, basada en la
novel·la de Hanif Kureishi del
mateix nom. El 4 de maig puja-
ran a l’escenari berguedà dos
dels rostres més coneguts de l’es-
cena catalana, Joel Joan i Clara
Segura,dirigits per Javier Daulte.
L’obra, en què també hi partici-
pen Pepa Blasco,Elena Fortuny i
Josep Julien,parla d’un matrimo-
ni que arriba a la crisi.

EXPOSICIONS

La Caixa porta a
Martorell la
mostra sobre
els boscos
�� REDACCIÓ/Manresa

La sala d’exposicions Jaume
Muxart del Centre Cultural de
Martorell acollirà des de di-
jous i fins el 12 de febrer la
mostra El bosc, organitzada
per l’Obra Social de la Caixa.
L’exposició, comissariada per
Francisco Javier Gómez, pre-
senta l’ecosistema que confor-
ma el bosc i la seva biodiversi-
tat. El bosc recull les principals
espècies arbòries de Catalunya
i presenta cinc dels arbres més
singulars de la península.

MÚSICA

El Canal 33 emet
el concert que va
fer Tupolev a la
darrera Mercè

�� REDACCIÓ/Manresa

El programa Loops del Canal
33 oferirà demà, dimecres, a
partir de les 12 de la nit,el con-
cert que el grup bagenc Tupo-
lev va oferir durant les festes
de la Mercè, el mes de setem-
bre passat de l’any passat, a
l’antiga fàbrica de cervesa
Damm de Barcelona. Tupolev
va ser una de les bandes que
van participar en una vetllada
musical que va encapçalar Tra-
vis i també va incloure les actu-
acions de 08001 i Patrice.

Una imatge de l’exposició de «Dones del món» de l’any passat

EXPOSICIONS

Gènere i gèneres clou «Dones del
Món» al Museu Comarcal de Manresa

La mostra, que obrirà
portes l’1 de febrer,
repassa el cicle i
reflexiona sobre la
situació de les dones

�� REDACCIÓ/Manresa

El Museu Comarcal de Manre-
sa acollirà entre l’1 de febrer i el
9 de març l’exposició que tanca el
cicle Dones del món, organitzat
pel col·lectiu de dones artistes
Gènere i gèneres des del 2003.La
mostra aplega diverses obres que
reflecteixen la mirada d’una de-
sena de creadores de diverses
disciplines sobre la situació de la
dona en el món actual.

El projecte va començar fa cinc
anys amb la voluntat de presen-
tar l’estat de la condició femeni-
na en diverses parts del món. Les
exposicions van anar sempre
acompanyades d’altres activitats,
com ara projeccions audiovisuals

i conferències, i van tractar la rea-
litat d’Àfrica, la Xina,Mèxic, l’est
d’Europa i Austràlia.

Les artistes representades en la
cloenda del cicle són Anna Cres-
po, Gemma Escoda, Àngela Fal-
có,Alba Ferrer,Alèxia Lleonart,
Irati Musitu, Núria Oltra, Maria
Picanyol, Eva Sánchez i Núria

Tomàs. L’exposició, que s’inau-
gurarà l’1 de febrer a les 8 del
vespre,té la voluntat de recollir el
llegat de cinc anys de Dones del
Món, on al costat de la mostra
d’arts plàstiques també hi ha la
reflexió sobre la situació en que
es troben milions de dones arreu
del món. Per a l’ocasió s’han se-
leccionat dues de les obres repre-
sentatives de cadascuna de les
cinc mostres anteriors.

La proposta es completa amb
l’edició d’un catàleg que inclou
totes les obres exhibides durant
els cinc anys de duració del pro-
jecte. El llibre, a més, també ofe-
reix informació sobre el cicle i les
participants.
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