
L’Aula d’Extensió Universitària
per a la Gent Gran de la Comarca
de l’Anoia (AUGA) va començar
les activitats del primer trimestre
de curs amb la conferència «La
dominació francesa a Catalunya».
Va ser donada pel doctor en His-
tòria Maties Ramisa Verdaguer,
en un acte que tenia com a orga-
nitzadors Ajuntament de Barce-
lona, Fundació Ernest Lluch, Ins-
titut Ramon Muntaner i Institut
Municipal de Cultura d’Igualada.

La taula de presentació estava
formada per Magí Puig, president
d’AUGA; M. Carme Jiménez, de
l’Institut Ramon Muntaner; el
conferenciant, Dr. Maties Rami-
sa, i el director del Museu de la
Pell, Albert Tulleuda. Per causes
de força major no hi va poder ser
present la regidora de Cultura,
Maria Enrich. El conferenciant,
amb diapositives que il·lustraven
el tema, va desenvolupar una vi-
sió de l’ocupació napoleònica de
la península i especialment de
Catalunya feta amb el pretext
d’anar de pas per conquerir Por-
tugal.

Des de la presa de posessió del
castell de Figueres, passant per
l’ocupació de les fortaleses de
Barcelona i més endavant el setge
de Girona i la presa de Tarragona

i Lleida, es va donar una visió de
com la ciutadania de Catalunya
es va sublevar arreu contra la pre-
potència francesa, que tenia Fer-
ran VII com a hoste presoner a
França. Sobre la batalla del Bruc,
va passar-hi de llarg ràpidament
ja que va considerar que la con-

currència, que omplia la platea de
l’Ateneu, en sabia de sobres la his-
tòria i la faula. El Bruc va signifi-
car la primera derrota de l’exèrcit
francès i va animar la sublevació
popular.

Va ser interessant constatar com
el poble d’arreu del Principat va
aixecar-se contra el francès i com
aquest, tret d’unes poques ciutats
importants, mai no va doblegar la
resistència de la Catalunya inte-
rior, on els somatents i miquelets,
ajudats pel terreny, que tan bé co-
neixien, els van causar al llarg dels
anys d’ocupació nombroses bai-
xes.
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El curs arrenca a l’AUGA amb una
xerrada sobre la guerra del Francès

CONFERÈNCIES

Una xerrada interessant sobre la guerra de 1808-1814

L’Esbart vol uns Pastorets
de luxe pel 50è aniversari de
representacions seguides

Enguany Esbart Igualadí cele-
brarà cinquanta anys de Pasto-
rets. Des d’aquell llunyà 1958
s’ha anat representant ininter-
rompudament a la capital de l’A-
noia, on aquest grup ha omplert
de festa i de tradició els nostres
Nadals. És per això que els
membres de l’Esbart ho volen
celebrar d’una forma extraordi-
nària. 

L’entitat fa una crida a tots els
que han intervingut en el decurs

d’aquestes representacions, ja
siguin actors, figurants, tècnics o
col·laboradors, perquè es posin
en contacte amb Maria Rita Fer-
rer, telèfons 539 30 69 15 o 93
803 37 32, o amb Valentí Mari-
mon, telèfons 687 66 23 94 o
93 803 39 88. D’aquesta manera
podran rebre informació deta-
llada dels actes que es preparen.
Des de l’Esbart s’anima tota la
gent que hagi compartit escena-
ri a no faltar en un anivesari en-
tranyable.

TEATRE

Els Pastorets arriben als 50 anys i l’Esbart vol una festa grossa
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La Sala estrena temporada
amb una festa amb estil
‘pop-art’ i música dels 80

El recinte de La Sala es reobre
després del parèntesi del perío-
de estival aquest dissabte, dia 20,
amb una festa pop-art que farà
les delícies dels que recordin
aquella època i impactarà i di-
vertirà els més joves.

Serà la primera activitat de
l’espai La Sala aquesta tardor,
per a la qual ha programat una
atractiva agenda de concerts i
actuacions, que cada cap de set-
mana portaran a Igualada l’úl-
tim crit en música, espectacles,
humor i tendències.

El de demà serà un espectacle
que ha estat preparat minucio-
sament pels programadors de
La Sala, i que inclourà especta-
cles i artistes de qualitat, tot re-
lacionat amb l’estètica pop-art, i
la música que ho acompanyarà,
com no pot ser d’altra manera,
serà la dels anys 70 i sobretot 80.
Es tracta d’un contingut que sor-
prendrà i agradarà als assistents
que, a partir de la mitjanit, vagin

a aquest espai. Si s’obre foc amb
aquest xou, el proper cap de set-
mana continua l’espectacle amb
el monologuista Tony Moog, el
divendres. El succeirà un ampli
ventall d’artistes de totes les dis-
ciplines. Marcos Mas, Jonathan
Vives o Belén Rubio són dels al-
tres actius d’una programació
que disposarà de presència ano-
ienca: Diego Paqué, Festuks i
Albatros.
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Els divorcis a la italiana enceten
l’onzè Concurs de Teatre de Calaf

L’onzena edició del Concurs de
Teatre de Calaf arrencarà a la ita-
liana, amb l’obra «Dissabte, diu-
menge, dilluns», del dramaturg
Eduardo de Filippo, una aguda
reflexió sobre el divorci al país
transalpí, com sabem amb una
forta tradició catòlica.

Des d’aquest diumenge i fins al
dia 2 de novembre, per l’escenari
Casal de Calaf  passaran set grups
del teatre amateur que es vol que
siguin representatius de l’alt ni-
vell teatral existent en terres cata-
lanes. «Dissabte, diumenge, di-
lluns» serà seguida de les altres sis
obres: «Estrelles en un cel de Ma-
tinada», d’Alexander Galine; «Ca-
fè», de Sergi Pompermayer; «El
visitant», del francès Eric-Emma-
nuel Schmit; «La Rambla de les
Floristes», de Josep Maria de Sa-
garra; «La tempesta», de William
Shakespeare, i «Txèkhov sempre
Txèkhov», d’Elisenda Seras.

L’obra d’aquest diumenge la in-
terpretarà el grup Pierrot Teatre,

de la vila osonenca de Centelles,
que serà la formació que inaugu-
rarà el concurs d’enguany. La pe-
ça de De Filippo és un corrosiu
seguit d’escenes que mostren les
relacions falsament cordials d’u-
na família, en el si de la qual con-
viuen tres generacions. Amb tot,
darrere la façana amable és un

advertiment de la deconstrucció
de la família tradicional. 

Els altres grups que hi prenen
part són Acte Quatre i Quatre per
Quatre (Granollers), Seguit de
Teatre (Terrassa), els sabade-
llencs la Joventut de la Faràndula,
BAT (Tàrrega) i El Triangle (Bar-
celona).
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El grup osonenc Pierrot Teatre porta a Calaf «Dissabte, diumenge, dilluns»

Diego Paqué, el 18 d’octubre
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Maties Ramisa va
glossar la resistència
dels catalans contra
l’invasor francès en el
període 1808-1814


