
ENTRADA LLIURE Com en l’anterior edició, l’accés a la sala Els Carlins per veure les obres de la coordinadora de grups de teatre amateur 
serà gratuït per facilitar atraure el públic. L’any passat hi va haver una bona afluència en tots els horaris de les funcions, alguns de poc habituals

Més de 500 espectadors es van
acostar a la sala Els Carlins del car-
rer Sabateria de Manresa, en ple
nucli històric, per veure alguna de
les quatre obres de teatre amateur
que presentaven grups del Bages
durant la darrera edició de la fira
Mediterrània. La mostra, organit-
zada per la Coordinadora del Ba-
ges, Berguedà i Solsonès de la Fe-
deració de Grups Amateurs de

Teatre de Catalunya, torna en-
guany després d’haver fet «un bon
balanç en tots els aspectes» de la
primera experiència, assenyalen
Francesc Parcerisas i Josep Soler,
responsables de l’entitat. Aquest
cop, entre dissabte i diumenge, es
podran veure, amb entrada lliure,
cinc obres de grups diferents als
que van pujar a l’escenari l’any
passat, que representaran pro-
postes que van des de clàssics ac-
tuals, ja sigui en clau de comèdia
(Boeing, Boeing i Mentiders) o de
drama (Les amargues llàgrimes de
Petra Von Kant), fins a muntatges
propis (Tot assajant... un clàssic i
Pels camins de la mentida).

L’objectiu de fer les representa-
cions en el marc de la fira Medite-
rrània, aparador de cultura popu-
lar i músiques del món, és aprofi-
tar aquest «esdeveniment que
mou molta gent» per tal de fer vi-

sible el teatre amateur, «que im-
plica una feina de molta gent que
sol quedar només en circuits in-
terns», destaca Parcerisas. Ara bé,
es prioritza donar a conèixer els

grups i les obres que impulsen,
més que no pas aconseguir con-
tractacions de bolos. 

La selecció d’obres d’enguany
s’ha fet després de descartar els
grups que ja van actuar l’any pas-
sat: l’ACR de Fals, Paranys de Sant
Joan de Vilatorrada, La Sala de Ra-
jadell i Mala Fama d’Els Carlins de
Manresa. Després també s’ha de
tenir en compte que no tots els
grups, pel fet de ser amateurs, te-
nen obres a punt per ser represen-
tades, així que es va poder donar
cabuda a tothom qui es va oferir:
Grup Escènic Navàs, Grup de Tea-
tre Qollunaka de Terrassa, Agru-
pació Teatral i Cultural de Caste-
llbell i el Vilar, Grup de Teatre del
Centre Parroquial de Monistrol de
Calders i Grup de Teatre Cul-i-seu
de Sant Vicenç de Castellet. 

Pel que fa als horaris de les re-
presentacions, alguns poc habi-

tuals per anar a veure teatre, s’han
adjudicat als grups amateurs per
sorteig. Hi haurà funcions dissab-
te, a les 12 (Pels camins de la men-
tida); a les 17 (Tot assajant... un
clàssic); i a les 22 h (Boeing,
Boeing); i diumenge, a les 12 (Les
amargues llàgrimes de Petra Von
Kant) i a les 18 h (Mentiders).

La Coordinadora Bages, Ber-
guedà i Solsonès es va fundar fa 29
anys per fomentar la interconne-
xió dels grups de teatre amateurs.
A banda de lectures dramatitza-
des trimestrals que inclouen de-
bat, el 27 de marc la coordinadora
celebra el Dia del Teatre amb una
mostra al carrer del Balç  i Els Car-
lins. Pel que fa a la federació, or-
ganitza una mostra l’1 de maig a
Pineda de Mar amb unes 60 re-
presentacions; i, des de fa 27 anys,
una trobada de teatre que en-
guany es farà el 15 d’octubre a Fals.

El teatre amateur del Bages torna a aprofitar
la fira Mediterrània per donar-se a conèixer
La coordinadora de grups de la Catalunya Central repeteix l’experiència després d’haver atret més de 500 espectadors l’any passat

LES OBRES SELECCIONADES

«PELS CAMINS DE LA MENTIDA»
Grup Escènic Navàs
 Una obra de creació pròpia que
gira al voltant d’un matrimoni que
veu truncada la seva felicitat a causa
d’un accident fatídic que provoca tot
una allau de mentides. Una reflexió
sobre la infidelitat, l’ètica i el perdó.

«TOT ASSAJANT... UN CLÀSSIC»
Grup Qollunaka de Terrassa
 Aquest muntatge propi, presentat
en esquetxos, vol ser un homenatge
al teatre amateur. Narra les vivències
d’una companyia durant els assajos
de La venganza de don Mendo. Dues
obres de teatre en una.

«BOEING, BOEING»
Agrupació de Castellbell i el Vilar
 Marc Camoletti signa una comè-
dia que ajunta en un pis un periodis-
ta, una minyona i tres hostesses de
vol que no coincideixen a Barcelona
a les mateixes hores. Totes es pensen
que es casaran amb ell.

«LES AMARGUES LLÀGRIMES DE
PETRA VON KANT»
Grup de Monistrol de Calders
 La Petra és una dissenyadora fa-
mosa que s’ha guanyat, a pols, la ce-
lebritat i la fortuna. Però ha superat
molts esculls i ha sacrificat l’amor. El
drama és de Rainer W. Fassbinder.

«MENTIDERS»
Cul-i-seu de St. Vicenç de Castellet
 La comèdia d’Anthony Neilson
presenta dos policies valents que
han de donar una mala notícia a un
matrimoni gran la nit de Nadal. Per
por a fer mal a la pobra gent, deixen
que un malentès vagi creixent.

LA CLAU
16 grups a la Coordinadora
Bages, Berguedà i Solsonès 
 La Federació de Grups Ama-
teurs de Teatre de Catalunya és
integrada per 301 entitats, de
les quals 16 formen part de la
coordinadora del Bages, el Ber-
guedà i el Solsonès. Algunes no
són d’aquestes comarques però
s’hi han adherit per afinitat.

TEATRE OBLIGATORI

«Renard o el llibre de les bèsties», versió lliure del clàssic de Llull

La sala Els Carlins acollirà du-
rant els quatre dies de la fira Me-
diterrània una autèntica «marató»
de teatre, segons destaca Josep
Soler, responsable de l’equipa-
ment. A més de la mostra de teatre
amateur, entre dijous i divendres
hi ha programades les funcions de
tres obres de la Xarxa Alcover.

Aquest off mostrarà una selecció
d’un total de quatre obres profes-
sionals que es presenten en el
marc d’aquest circuit teatral en ca-
talà que uneix les Illes Balears, Ca-
talunya, Andorra, la Franja de Po-
nent i el País Valencià. Es podran
veure dos espectacles per a públic
familiar: Hannah dels tres Països,
d’Iguana Teatre (dijous, 9.30 i 11);

i Renard o El llibre de les bèsties, de
Teatre Obligatori (divendres, 9.30
i 15.30 h). I també Ventura, obra
sobre l’atzar de Cristina Clemente,
de MeriYanes Produccions i Da-
vid Planes (divendres, 20 i 23 h). A
més, en l’off hi tindrà cabuda un
muntatge de dansa de carrer, Mu-
lïer, de Cia. Maduixa, a la plaça
Major (divendres, 18.30 h).

PEPA MAÑÉ MANRESA

Els Carlins també acollirà espectacles
professionals dels Països Catalans
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