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CAPALLERA, CLIMENT: Nascut a Berga el 1895, era tapisser, tinent-alcalde de l’Ajuntament, amant de les tertúlies, i el millor actor
i director de teatre que ha tingut Berga en el segle XX, segons Josep Montanyà. Dirigí els quadres escènics dels anys 40-50: l’ASC del
Patronat i Amics del Teatre. Mor el 1957.
CUSSÀ, JORDI I ANÒNIM TEATRE (Berga, 1961) Veure pàg. web autor. Dramatúrgies. (Curriculum fins al 1991)
Debuta com a actor en l’obra Les tres farses russes de Txèkhov amb l’Agrupació Teatral La Farsa de Berga, amb la qual treballa fins el 1982
interpretant diversos papers. També col·labora a dirigir dues obres: La visita de la vella dama de Dürrenmat (1979) i la pròpia Sòcrates o quasi una
tragèdia grega.(1980) (foto)
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És autor de l’obra Syd Barret al país de les meravelles basada en el mític Pink Floyd (1975) i de la peça estrenada pel grup juvenil Teatre Propi Oi,
que m’entens? que suposa la seva primera experiència en la direcció teatral (1976)
A l’any següent, ingressa a l’Institut del Teatre de Barcelona i fa el primer curs d’interpretació. Intervé com a actor de repertori en el muntatge
Hamlet de Terenci Moix, que Enric Majó interpretà per a TVE Barcelona.
El 1978 funda juntament amb altres membres de La Farsa, Jaume Huch, Xavier Marginet i Jaume Bullich, el grup Anònim Teatre, que es presenta
amb Tres vistes per a un paisatge, obra escrita i dirigida pel propi Jordi Cussà. Abans, però, ja havia format part del grup de joves “Immenset” que
assajà un muntatge d’elaboració pròpia, Cain, o la setena esfera de la perfecció humana, peròque no s’arribà a representar. Un temps després, part
del grup reprèn l’activitat teatral, de caire experimental, i en resultà aquest espectacle i el naixement d’Anònim Teatre, segons ens informa Regió 7
(25-9-1982) que explica la història del grup.
Regió 7 (24-3-1979) parla de l’estrena de l’obra del jove Jordi Cussà, que amb només 18 anys “té la gosadia d’escriure un text i fer-lo arribar al
públic”, el dia 3 de març al Teatre Patronat i en segona representació, el dia 8. Diu que és ja el quart muntatge que en J. Cussà com a autor porta o
intenta portar a l’escenari: “Des d’aquell Oi que m’entens que no passava de ser una vetllada de fi de curs d’un col·legi qualsevol de monges, fins
avui deuen haver passat ja uns quatre anys. Seguiria Pink Floyd irrepresentable, tal com deu ser-ho un somni d’adolescent que descobreix un món
nou. Caín o la setena esfera de la dimensió humana és l’immediat precedent al muntatge que ocupa la nostra atenció. Tampoc aquest veié la llum de
l’escenari per falta de visió real”.
Tres vistes per a un paisatge és un text –pretext segons els components del grup- estructurat en tres actes. El primer recorda molt Tot esperant
Godot de Samuel Beckett i el tercer ens porta a Sartre. El missatge del muntatge sembla ser l’absurditat de la perenne realitat quotidiana. Malgrat
algunes reiteracions i alguna construcció gramatical que no és tot el correcta que caldria esperar, el resultat d’experimentar la viabilitat de nous
camins i noves maneres portant a l’escena el teatre de l’absurd per primera vegada a Berga és satisfactori, diu la crítica. I afegeix: “El primer acte
presenta un treball d’estudi i d’elaboració notable que traspuava continuament: el gest precís, moviments encertats tot i l’amplitud d’algun d’ells,
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bon maquillatge... el segon acte deixava entreveure en la seva interpretació la seva innecessitat tal com havia estat plantejat però a la vegada la seva
total necessitat donada l’estructura del muntatge que no hauria permès el pas de de l’absurd a la realitat sense un pont intermig. El tercer acte, resolt
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amb força i convenciment, hauria pogut donar més pel que fa a la interpretació, interpretació que –en general- demostrava haver estat molt
treballada i acurada”
El 1980, a més d’escriure Sòcrates o quasi una tragèdia grega que es porta a escena al Festival d’Estiu i dirigeix D. Tristany, Anònim presenta
Louise l’espectacle dins l’espectacle, realitzat a partir de textos de Baudelaire, Novalis, La Bíblia segons Sant Lluc, entre d’altres, idees de Carme
Riera i del muntatge Ecce homo dirigit per Didier Flamand.
Vers el 1981 s’enceta la construcció d’un espectacle encara no estrenat, Onofre Marc, que és dins una línia més argumental i amb un contingut
sòcio-cultural concret (Regió 7, 25-9-82)
El 1982 presenta al Patronat la tercera obra del grup Anònim: Louise Surprise, una maduració de l’anterior, tot i que la majoria de les escenes són
canviades. Hi intervenen un equip de vuit actors i actrius, vuit músics i una dotzena més de persones a càrrec de so, llum, vestuari i escenografia.
L’espectacle agrada, encara que desconcerta a més d’un berguedà. El tema és una crítica dura a la societat actual, als seus tabús i als seus ídols. La
interpretació dels actors va ser irregular, cosa normal en un grup amateur; en canvi, la dels músics fou brillant.
Cap als 80 J. Cussà comença a escriure narrativa i obté el segon premi de narrativa de Sant Boi de Llobregat amb Urbana Subterrània, i a l’any
1986 el primer premi també a St. Boi, amb Actuació de gala. A més, publica un petit recull de poemes a la revista Ultime, d’Eds. L’Albí.
El 1982 comença una biografia dramatitzada sobre el trobador Guillem de Berguedà que deixa enllestida el 1998 i el desembre del 2000, se’n fa
una lectura escenificada al T. Munic.
El 1987 el grup Anònim Teatre és ampliat i reestructurat i prepara una tercera part de l’espectacle Louise que no arriba a estrenar-se.
El 1991 participa com a actor en diversos episodis de la sèrie televisiva de TV3 Quan es fa fosc. Aquest mateix anyescriu Exili a Selene amb la
qual escenificació el divendres 13-9, T. Munic. de Berga, reapareix Anònim Teatre amb una formació completament nova: s’incorporen Lydia
Canals, R. Perarnau (escenògraf) i Laura de Santos.
Segons el programa de mà de què disposem, Exili a Selene és una espècie de monòleg intern estructural amb dues veus distintes i tres o quatre
textures escèniques també distintes. El protagonista -el mateix Jordi Cussà- és un viatger solitari que viu exiliat a la Lluna, sol amb la seva angoixa
i una computadora MK 2002 per a tot (Lydia Canals), situat en l’atemporalitat d’un futur no massa llunyà, on la seva feina de professional científic
no és més que l’excusa entorn la qual desenvolupa tot el ventall de jocs escènics, literaris, gestuals, que trenen l’única corda que, dins el pou infinit
de buit que l’envolta per tot arreu, el subjecta a una certa consciència d’identitat individual –ni que sigui un projecte efímer d’identitat escindit en
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dimensions interpretatives tan diverses com l’histrionisme, el classicisme o el teatre de l’absurd. El protagonista, en comptes de rebre un nom, és
l’Actor que salta sense cap mena de dificultat de la reencarnació d’un personatge de Beckett a una acció d’estil naturalista.
S’esmenten les obres de l’irlandès Samuel Beckett, figura innovadora de més relleu del teatre de l’absurd, Krapp’s Last Tape (L’última cinta de
1959) i En attendant Godot (Esperant Godot de 1953); de G. Ungaretti Ultime, Burnt Norton dels Four Quartets de T.S. Eliot i molt especialment
el Livro do Desassossego de F. Pessoa.
Les músiques són clàssiques: de B. Britten, Chopin i de. Satie, per emfasitzar el caràcter al·legòric de la cultura del personatge i potser fins per
intentar un contrapunt davant la força que, gradualment, va adquirint la computadora. I el final, escollit entre quatre finals de diferents estils, està
inspirat en una idea de S. Kubrick i s’inscriu dina la tradició del teatre i la interpretació naturalistes.
Quant al personal tècnic que hi intervé, Laura de Santos, Eduard Gutiérrez, Ramon Perarnau i ACME (Carlos Ortega) es fan càrrec de
l’escenografia; Jaume Montanyà, del so; Josep M. Salat, de la lluminotècnia; el muntatge d’Anònim Teatre amb la col·laboració de La Farsa, el
disseny gràfic és de Jaume Huch i el maquillatge, vestuari i direcció del grup que porta a escena aquesta obra.
L’Ajuntament organitzà unes passejades pel nucli històric que incloïa tres escenes de caire històric, aquestes foren muntades per Anònim Teatre:
extretes una del text de Guillem, una del test d’Ancestres i una feta expressament Jueu.
Jordi Cussà ha escrit des de llavors diverses obres teatrals que resten encara inèdites: En primer lloc és autor d’una traducció de Els reis, estrenada
al T. Munic. de Berga el 1995 amb el repartiment següent: Lydia Canals, J. Bullich, T. Breganciano, Cristina Mas, Gemma Sanmartín i el propi
autor; a continuació: Barcelona 2012, estrenada; Ancestres, d’àligues i berguedans, Les tragèdies del trobador Guillem, Pòrcia, Eurídice, Ella;
Homenatge a Sam i Hotel corona.
Els seus referents són els clàssics grecs (Sófocles, Eurípides) com es denota a Pòrcia..., Shakespeare; i moderns com Beckett (Esperant Godot), la
influència del qual es deixa entreveure en Exili a Selene, i molts altres provinents fins i tot de l’escenografia, del teatre cruent i del cinema “gore”
(de sang i fetge) que es barregen en les seves obres de temàtica diversa.
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El grup Anònim Teatre manté una col·laboració mútua amb el grup Tràfec de Lydia Canals.
Darrerament s’ha dedicat més a la narrativa: Cavalls salvatges ha estat publicada per Columna i La serp, de recent publicació a la mateixa editorial.
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Podeu consultar la seva pàgina web per actualitzar les dades. Íntima tragèdia
ESPEL I CASALS, Josep (1876-1919) És autor de tres obres, dues editades: Renochs, estrenada i editada a la Biblioteca de l’Escon,
Barcelona, 1906; Valents ruchs i ruchs valents, editada a Berga, Imp.Huch, 1907 i Diputats i dones (editada).i La troballa de la Verge de
Queralt (estrenada al Foment Catòlic, el 1916)
HUCH I CAMPRUBÍ, Jaume (1961) Ha actuat amb la Farsa, i ha estat membre del grup Anònim Teatre, també imparteix un taller
d’estiu de teatre i és autor de dues obres estrenades: El mestre armer o un altre temps de carnaval (Estrenada a Avià i inèdita) i Hem vist
l’estel, signada amb el pseudònim “Mitus Stampa”, representada durant uns anys al Patronat i inèdita.
LEON I ROSSELL, Francesc (1910) és autor de tres obres de teatre: Guerra a l’invasor, editada per Nostre Teatre, a Barcelona, el 1936 i
estrenada al Teatre de Font-Rubí el 20-6-1935 per l’Elenc Avantguarda sota el repartiment següent: Rosa Fontserè (Rosó), Cèlia Guasch
(Nuri), Ricard Rafeques (Ricard “El tigre”), Antoni Valls (General Duhesne), Joan Domènec (Comandant Ramboullet), Ramon Milà
(padrí), Francesc Gili (Alfred), Antoni Gili (Ciscu), Alexandre Tubella (carceller), Antoni Pinyol (ordenança) i Joan Oliver (Joanet);
Miracles d’amor (estrenada, inèdita) i El fantasma de Zaragoza (estrenada, inèdita).
MONEO I FARGUELL, Màrius: (Berga, 28-12-1935) No ha escrit cap obra, però ha estat actor de grups berguedans: de la Congregació
Mariana (a la Rosa de Jericó fa el paper de germà bo), del Patronat (Satanàs als Pastorets d’en Pitarra durant 26 anys, un any fa de Jessè,
també ha interpretat el St. Miquel, i altres papers com a La filla del carmesí) del Gresola, i és director de Calaix de Sastre, fent possible la
recuperació del Teatre del Patronat El Rector del Patronat i l’Escobet van anar a buscar en M. Moneo, quan ja feia tretze o catorze anys
que no hi era, per tal que el fes arrancar de nou. Després de tres mesos de prova, el Patronat ja era un altre, va tornar a funcionar i des de
llavors s’han portat a terme algunes reformes per tal d’acomodar-lo degudament: la teulada de l’escenari, el quadre de llums, les bateries
d’alumini, les butaques, una escala nova (fa tres anys, en substitució de l’escala provisional que es va posar perquè l’original es va cremar el
1916), un escenari completament nou. Només han comptat amb un ajut de 200.000 ptes. concedides per la Diputació.
OBIOLS I COMPTE, Ramon: Neix a Berga el 5-12-1887 en el si d’una família benestant. i mor el 21-1-1973. De ben jove s’interessa pel
file:///H|/web%20rms/rosamaria/teatrebergueda.html[27/08/2011 0:02:02]

teatrebergueda

teatre i es mou pels ambients culturals i artístics de la comarca. Volia ingressar en una de les companyies que venien a actuar a Berga a
l’estiu, però la família li posa entrebancs, així que fa de aprenent de pintor a Cal Fígols, porta la comptabilitat a la botiga de Cal Gatuelles i
treballa a la Banca Vigo Ballús i Puig, de la qual n’era accionista; però no abandona la idea d’inserirse en el món teatral i encara que no
s’hi dedica professionalment, destaca com a actor i com a fotògraf.
Ramon Obiols volia fer de còmic en la companyia del famós actor Arteaga, de Barcelona, però aquest va convèncer-lo que l’activitat teatral
era poc rendible. No obstant això, Obiols entrà en el món de Talia fent papers dels Pastorets al Foment Catòlic i al Patronat (Satanàs, en el
pròleg, el 1944) fins als 60 anys aproximadament.
A més d’intèrpret, com ara el de protagonista de Mossen Janot de Guimerà al Teatre Casino Berguedà (30-8-1945), o a Lo ferrer de tall
(Casino 17-7-1945) i La mà del mico (15-11-1945). També dirigeix algunes funcions: Signo de redención (1940?), La pobre Cenicienta (1012-1942), Els Pastorcillos de 1942 (direcció escènica) La Nit de Reis (1943), la Passió de Jesús que es fa per Quaresma de 1943 (dies 28 de
març, 4 i 11 d’abril), Julieta, filla única de Folch i Torres (21-11-1943) i fa de traspunt a la Vida de Jesús de Nazareth de Guimerà el 9, 16 i
23-3-1947. El 1957 celebrà els seus 50 anys de la primera actuació com a Satan dels Pastorets (que també dirigí) interpretant el pròleg de
l’infern a la representació de Nadal, segons ens diu Montanyà (Centenari dels Pastorets p. 36) Per actuar va exigir el trident que ja no
s’utilitzava des de feia anys.
Com a bon amic de Ramon Vinyes, interpreta papers de les seves obres com el monòleg de La fi d’una grandesa i, a Blancaneus dorm,
Obiols la dirigeix i el paper del Príncep el fa el propi Vinyes.
És fundador i director de diverses seccions teatrals d’entitats: del Cor Unió Berguedana, del Centre Autonomista o l’Agrupació d’Amics
del Teatre, dirigida també pel seu company Climent Capellera, home molt culte que dirigí diversos grups teatrals després de la guerra
civil.
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L’any 1962, en un sopar d’antics Satans, Climent Peix escriu un poema dedicat a Ramon Obiols en motiu del seu 75è aniversari, en el qual
relaciona les interpretacions teatrals que Obiols havia fet durant la seva vida.
Obiols també era un apassionat de la fotografia, sobretot de reportatge i allí on viatjava, l’acompanyava sempre una màquina. Obre un
laboratori, fins i tot. Utilitza la tècnica pigmentària del bromoli, segons ens informa Jordi Miralda i Iñigo en un article sobre aquest
personatge (Berguedà, núms. 9-10-12-1988, p. 74, extret de L’Erol, 24)
Per últim, direm que en morir sense fills (havia enviudat dues vegades; la segona dona barcelonina, es deia Teresa Armengou) deixa en el
seu testament, entre altres possessions a institucions benèfiques i entitats, la finca del carrer de Torrent de les Flors de Barcelona per a una
Fundació amb la finalitat d’ajudar en beques a estudiants universitaris de la comarca sense massa recursos econòmics. A més de la
Fundació Obiols, col·labora activament en les activitats de l’Agrupació del Berguedà inaugurada el 13-12-1958.
PONS I ALSINA, Josep (Berga, 30-11-1920) A més d´ésser un excel·lent rapsoda, és autor de diverses obres teatrals que féu expressament
per a representar al Saló-Teatre de la Congregació Mariana, activitats teatrals de la qual dirigí : L’assaig general (Sarsuela còmica, amb
música de Mn. Josep Armengou i Feliu, estrenada el 14-5-1948, inèdita) A Vilagran s’hi cala foc (Estrenada 1-11-1941 i editada per
Biblioteca Iluro de Casa Patuel, Mataró), La llegenda del castell (estrenada 15-2-1948, inèdita), Bruixeria moderna (estrenada l’agost de
1948, inèdita), Una aposta general (estrenada, inèdita), La flauta màgica (adaptació) (estrenada, inèdita), Qui ha mort el difunt?(estrenada,
inèdita), Un paradís sense Eva? (estrenada 11-2-1951, inèdita), Pum, pum, pum, tots morts (Estrenada, editada per la Bibl. Iluro de Casa
Patuel, Mataró), El clixé d’una vida, obra predominantment psicològica (Estrenada el 4-5-1958 i editada per l’Ed. Nereida, el 1959, dins la
col·lecció Biblioteca Gresol núm. 49)
En la revista Ecos (nº 27, maig de 1958) trobem una bona crítica d’aquesta darrera obra: “... resalta en toda la obra una esbeltez y
elegancia literaria, de evidente mérito”
RIBERA, Enric: Neix a Berga el 1874 i mor als 97 anys a la seva ciutat natal l’any 1951. Com a fill gran de quatre germans, heredà el
negoci familiar de sastreria, però també escrivia poesia, algunes comèdies i sainets que malauradament cremà abans de morir. Es va salvar
una de les obres: Rareses de l’avi, “xistosa peça”, estrenada amb gran èxit per la Diada de Sta. Eulàlia de 1989 i reposada l’1-1-1898 al
Foment Catòlic darrera de la funció dels Pastorets. Fou també l’autor de la lletra del Himne del Canal Industrial de Berga i d’altres obres
teatrals representades al Foment Catòlic i al Patronat.
Altres obres que consten com a estrenades al Foment Catòlic, d’on era soci, segons el diari La Verdad del 5-2-1898, és la peça còmica Las
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tragerias de un solté amb què obtingué gran èxit i que es fa a continuació de Els Trabucaires el dia de la Purificació de Ntra. Sra., i La
Montanyesa, drama en tres actes i en vers escrit quan només tenia 22 anys. La Verdad recull la dada del diari La Renaxençaen el seu núm.
83 del 18-11-1897: “Los joves aficionats el Foment Catòlich d’eixa població posaren en escena ‘l diumenge prop-passat lo drama en tres
actes La Montanyesa original del nostre amich i company de catalanisme Enric Ribera (...) drama d’actualitat en mitj de sa senzillesa ben
conjuminat y sobretot d’una versificació exhuberant y d’un sentir altament patriotich y moral”. Quant a l’argument, es desenvolupa en
una masia de Berga, durant la. guerra de Cuba. Un dels personatges ha d’anar-hi, precisament l’hereu de la família de la masia, que té
idees anarquistes. En el repartiment, hi participen els joves Vilajosana i Farguell i el Pep de Cala Francesca en el paper còmic. L’obra té
molt d’èxit.
SALABERT I BALAGUER, Àngel: Nascut al s. XIX. És autor de cinc obres estrenades La vara d’en sisó (4-8-1912 al Teatre Quevedo de
Berga), Niu d’embolics, La Patum, quadre de costums bergadanes en un acte, Lladre i assassí, monòleg tràgic en prosa (public. per Ed.
Doria, Barcelona, 1904) estrenat al T. Foment Catòlic el 19-3-1904; ¿Què els sembla senyors?, monòleg còmic, totes elles estrenades als
teatres de Barcelona i Berga, a més de Vint duros per una nit, juguet en un acte i en vers (tres personatges) de 1892, i d’altres obres en prosa
i en vers publicades en diaris i revistes de Barcelona, segons consta al llibre de Jacint Vilardaga Efemèrides Bergadanes
.
TRISTANY, Daniel: Nascut a Cardona el 1936 i mort el 12 de febrer de 2006, s’introdueix en el món del teatre ben aviat, ja als 15 anys
comença a actuar en el teatre de la Congregació Mariana, continua quan es constitueix el Patronat i s’acaba convertint en l’ànima del
teatre berguedà des de la direcció de la Farsa i com a regidor de festes i de cultura de l’Ajuntament. A més de dirigir i ser actor del grup
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local durant quaranta anys, ha intervingut com a actor en la popular sèrie de TV3 Nissaga de poder en una escena que transcorre al bar del
Xato i que surt al capítol 282 (maig de 1997). Filmografia

ra

VILARDAGA, Jacinto: (Berga, 1856-1936) És autor de diverses obres, les ja esmentades La pubilla del castell i les Efemèrides bergadanas
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(1919) i d’altres segons la informació que ens proporciona Xavier Pedrals en un breu estudi a Regió 7 (diumenge, 18 -9 de 1994): Historia de
Berga y breves noticias sobre su comarca (1890), Lo girasol (1896), La torre de la minyona (1900), Descripció de Berga i sos encontorns (1901),
El abuelo (sense data), Col·lecció de cançons populars (1901)
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d.EL CONGRÉS INTERNACIONAL DE TEATRE POPULAR
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A L’Erol núm. 29 de 1990 hom parla de la celebració del “Congrés Itinerant de Teatre Català” organitzat per l’Institut Català d’Investigació Teatral,
amb la temàtica de “El teatre popular a Catalunya”. Aquest congrés, que s’enmarca dins el programa d’Investigació sobre el “teatre folklòric a
Catalunya i en d’altres pobles”,té com a punt de cloenda la ciutat de Berga, després d’haver recorregut per diversos indrets de la geografia de
Catalunya tot realitzant alguna representació teatral de caire popular. Però allò més rellevant és el propòsit que el director del comitè organitzador, el
Dr. Josep-Àngel Gòmez ha manifestat en l’acte, celebrar a Berga entre el 30 de març i el 2 d’abril el “Congrés Internacional de Teatre Popular:
teatre, festa i carnaval” i que tancaria el cicle del programa d’investigació iniciat l’any 1989 a St. Hilari de Sacalm amb el “Congrés Internacional de
Teatre Religiós”
Efectivament, el dissabte 30 de març de 1991 s’inicien les jornades del Congrés que reuneix un centenar d’estudiosos estrangers durant el cap de
setmana, després de tres anys d’estudis de l’Institut Català d’Investigació Teatral. La primera de la trentena de ponències que es pronuncien sobre els
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aspectes més desconeguts de les manifestacions teatrals populars, duu per títol Teatre, festa i carnestoltes. Hi intervé, en primer lloc, Josefina Roma
de la UB, la qual fa una disertació sobre els inicis de la festa de Carnestoltes, tot seguit, es passa un àudiovisual sobre la Patum, i l’estudiosa nordamericana Dorothy Noyes explica quins han estat, fins el moment, els resultats de les tesis que s’han fet sobre aquesta festa. També hi participen
Josep Noguera i Glòria Guerrero –que exposa una ponència sobre els EloisEl congrés ha tractat manifestacions populars de tot el món: des d’una curiosa dramatització amb carros que es fa a l’Índia, fins a l’anàlisi dels
colors de les màscares coreanes, passant per la importància del maquillatge en el teatre japonès.
Els congressistes també van poder veure una actuació del grup de teatre suec Västanä.
José Angel Gómez –director de l’ICIC, professor de teatre i doctor en Tecnologia Teatral per la Univ. de Sorbona- defineix la festa berguedana de la
Patum com una de les màximes expressions de dramatització popular dins l’àmbit europeu. (Regió 7, 2 d’abril de 1991)
Precisament, Daniel Tristany havia ja escrit a Regió 7 (3 de juny de 1983) que la Patum és –abans que tot i sobretot- teatre i llavors fa referència a
les paraules de Curet a la seva Història del Teatre català on menciona la Patum com una de les més preuades mostres del teatre religiós de l’edat
mitjana, així com a altres crítics de teatre que elogien i ratifiquen la importància de la Patum com a espectacle de la cultura europea. Es tracta d’un
teatre de participació al·legòric que inclou mim i coreografia, inimitable i inamovible.

e. ALTRES ESPECTACLES
Recollim aquí alguns espectacles que s’han fet en els escenaris de Berga, a càrrec de companyies foranes, que no s’inclouen dins de cap dels cicles estudiats.
Al Teatre Munic. de Berga:
-Estrena de La verga de la Vicenteta i el alcalde de Favara (o El parlar bé no costa un patxo) de Josep Bernat escrita en vers, dirigida per Albert Boadella, segons El Vilatà (nº 52, març 1987) Els cartells
d’aquesta obra que caricaturitza la classe treballadora del camp (de Sueca, Xàtiva o València) i la seva misèria, creen polèmica a Berga i s’han d’enretirar. Va editar-se l’1-10-1845 a Benimàmet i després
clandestinament (50 exemplars) la publica el filòleg Manuel Sanchís Guarner i Alfons Llorenç Gadea a l’any 1971 a El Virgo.
-Un dia qualsevol de Dario Fo, F. Rame, traducció /adaptació. de Q. Vilar, Cia GAT, Cia Teatral, sota la direcció de E. Flores i l’escenografia d’A. Flores. (27-10-91)
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-Rialla salvatge de C. Durans, trad. /adapt. de J. Costa, per la Cia. TUB Teatre Urbà de Barcelona, dirigida per J. costa i escenografia de C. Casas (3-11-91)
-Mediterrània, Horitzons de blau salat pel Col·lectiu Comediants/M. Muñiz, direcció de J. Font, escenografia d’A. Sánchez,. L. Traveria. (24-11-91)
-Còsmic, pel col·lectiu El Llamp Teatre, sota la direcció de Toni Albà, l’escenografia d’A. Casas i R. López. (2-05-92)
-Petits contes misògins de P. Highsmith, trad./adapt. S. de Hèlix/P. Sagristà T de Teatre, direcció de P. Sagristà (19-06-92)
-Memory de M. Hamlish, Lloyd Weber, R. O’Brien, C. Strouse, M. Charmin, F. Loesser, Duke Ellington, C. Porter... Adapt./trad. d’A. Mas Griera, per la Cia. Focus, dirigida per J. Doncos/R. Reguant i
escenografia de J. Massagué. (19-06-92)
-Oscar and Sherlock de S. Moncada, per la Cia. de Paco Morán, direcció de J. Purtí, escenografia de I. Coll i M. Graell.(22-08-92)
Al Pavelló Municipal d’Esports, el 15-11-1980, dins la programació de Culturàlia ‘80, es representa Picasso ú teatral, la qual tingué èxit i bona acceptació per part d’un públic que va passar fred durant
l’espectacle.
RÀDIO BERGA
Afegirem aquí els Pastorets originals amb guió de Lluís Cornet adaptats per al mitjà radiofònic fets a Ràdio Berga des del 1987 per un grup de treballadors de l’emissora, amb la col·laboració d’altra gent. La
variant d’aquests pastorets és que inclouen paisatges de llocs berguedans típics i que els dos protagonistes són dos periodistes. Tenen elements tan caracterìstics com un arcàngel que va a parar al Pedraforca,
quatre Reis i una anunciació des d’una barra americana, segons ens informa Regió 7 (27-12-1990)
2.AVIÀ
Avià és un municipi de 27,10 kms2 situat en la zona de contacte entre el Prepirineu i la Depressió Central, (677 m), a tres quilòmetres al sudoest de la ciutat de Berga. Té actualment 1.810 habitants. Té agregat
l’antic municipi d’Obiols, la colònia de la Plana, tancada el 1963; la colònia agrícola de Graugés i una part de la colònia Rosal. Bona part del poblament d’aquest municipi del Berguedà està dispers en moltes
masies, la majoria en funcionament.
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a. ELS ESPAIS I ELS GRUPS TEATRALS
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RESUM ESPAIS / GRUPS TEATRALS A AVIÀ:
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CENTRE CATÒLIC (Sindicat) a Cal Mas: nois de Cal Mas i Cal Salvans
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L’ATENEU OBRER
CAL TÒFOL (després de la guerra civil): Elenc Artístic Avianès (anys 40-50) més conegut com A.TA.
SINDICAT remodelat: Agrupació teatral del Centre Parroquial (els mateixos que ATA)
Grup joves L’Esbart Nova (1966-67)
ATENEU D’AVIÀ :  A.T.A

Avià ha disposat de dues sales per a fer teatre des dels inicis del segle XX: el Centre Catòlic a l’edifici del Sindicat Agrícola i l’Ateneu, fins que es trasllada. Però també es representen algunes obres a Cal Tòfol
–hi tenien un escenari molt petit- i al teatre de la rectoria, així com també a Cal Salvans. Anem pas per pas.
En el 1915 sembla ser que Avià té dos teatres que programen les respectives representacions per al mateix dia i la mateixa hora. El fet que ambdós omplin, denota una vitalitat cultural important per a un poble
de les característiques d’Avià.
L’un és a l’Ateneu Obrer, on Rafart creu que s’inicien les activitats teatrals, construït a l’encreuament dels carrers Baixada del Padró i el que va cap a Cal Titó, on hi havia la botiga de Ca l’Eugènia. El pati on
s’edifica pertanyia a Ramon Serra, de Cal Titó, qui va cedir-lo amb aquesta finalitat. Primer era un edifici d’una sola planta, però més endavant hi aixecaren un altre pis. Hi muntaren un cafè que seria sala de ball
i local per fer teatre amb cabuda d’unes 150 persones. Quan es decideix fer-hi teatre, en Ramon Serra –el primer en subministrar elctricitat al poble el 1917- busca un director per als joves que s’hi aplegaven i
se’n fa càrrec un baganès, De Soto.
L’Ateneu era el baluart dels treballadors i s’hi respirava un ambient totalment laic, a diferència del Sindicat amb el qual mantingué una clara rivalitat durant anys. De fet, la ideologia tingué un paper destacat en
el desenvolupament de les activitats teatrals. Sembla ser que a l’Ateneu del primer quart del segle XX, en temps de Ramon Serra i el director De Soto, s’hi representaren algunes obres: Pastorets, El lliri d’aigua
de Serafí Pitarra i Terra Baixa amb intèrprets joves com ara Manel Huch, Diego Tristany, Josep Tristany, Francesc Gabarró, Dolors de Cal Cacauet, les tres germanes de Coloma (Dolors, Montse i Maria),
Anton Cots, que també tocava el flabiol en algunes peces musicals com a La puntaire. En principi, el preu de l’entrada oscil·lava entre un ral i 50 cts. També es va organitzar una representació teatral pels carrers
del poble, amb caràcter excepcional, que fou La Balada d’en Serrallonga. Però no podem ser més precisos pel que fa a les dates. Sense la pressió de l’Església, a l’hora de triar les obres, a l’Ateneu, obraven
amb més llibertat, així com també en el comportament a l’escenari
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Durant els anys 20, l’Ateneu Obrer es traslladà al Cafè de Cal Lluís Quico, a l’actual Plaça dels Estudis.
El Sindicat fou construït el 1910 en un terreny de Cal Mas, la Ferraja. Se li donà des del principi un caràcter associatiu i una finalitat d’agrupació de gent interessada en fomentar la cultura, el lleure i l’estalvi
dins els cànons catòlics, convertint-se en el local emblemàtic de les famílies benestants del poble que s’identificaven més amb la filosofia de l’Església Catòlica que no pas amb la de l’Ateneu. El local de 15 m.
de llarg per 6,6 d’amplada amb capacitat per a unes 120-130 persones, fou construït gràcies a la col·laboració desinteressada de molts avianesos, posteriors socis de l’entitat. La Caixa d’Estalvis es situà en un
annex de l’edifici i funcionaven paral·lelament. Hi havia persones de tots els estrats socials.
La primera Junta de la societat estava formada per Joan Corominas com a president, Francesc Mas com a director i en E. Boixader en qualitat de secretari.
S’hi representa L’allotjat o per no entendre el castellà a càrrec d’un grup de noies soles. La majoria de les obres que hi representaven, formaven part del Catàleg d’obres per a Teatre Catòlic. Hi actuaven els nois
de Cal Mas. En Ramon sovint triava i dirigia les obres, Alfons actuava i feia transcripcions de les obres, Emili, feia d’apuntador també. Els nois de Cal Salvans –l’Àngel i l’Enric- intervenien juntament amb
d’altres que van arribar a preparar unes trenta obres (la sessió consistia en una comèdia llarga i un sainet) Homes sols representen els Pastorets, (El Naixement del Salvador d’Antoni Molins, El Bressol de Jesús
de S. Pitarra) i altres obres en condicions desfavorables, car la llum elèctrica no arriba fins a 1917, no tenen tramoia, han d’emprar uns ganxos per penjar els decorats pintats pel poble mateix normalment i el teló
no era més que una peça enrotllada de baix cap a dalt tibant la corda corresponent.
L’absència de l’activitat teatral durant la guerra civil en els dos locals que s’havien fet competència fins llavors, permetia començar de zero a la postguerra. L’activitat es va reprendre en un local nou: la sala de
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ball de Cal Tòfol, amb una capacitat d’un centenar de persones. L’escenari es va muntar sobre un safareig i no arribava als 15m 2 . Aquí hi representà una dotzena d’obres l’Elenc Artístic Avianès durant els anys
1940-45 a iniciativa del senyor Francisco Luis López que va encoratjar un grup de joves a engegar-lo. Van representar Per no entendre el castellà, Els Reclutes, fragments de La Dolorosa, El Manojo de
rosas.... Amb l’obra La Santa Mare es pot dir que neix l’Elenc Artístic Avianès, dirigit pel Sr. Gener de la Pobla de Lillet, durant 5 o 6 anys i que estrenà La Santa Mare de Joan Povill i Adserà (1932), el 2512-1940 a Cal Tòfol. El repartiment és el següent: Montse Tarrés, L’Aurèlia de “Cal Santandreu”, Pepita Gol i Rosalia Gorgas en els papers femenins, i per Josep Santacreu, Lluís Tarrés, Josep Castella, Lluís
Coma, Joan Orriols, Lluïset Puig, Josep Pagerols i Jesús Benavent. Els assajos tenen lloc a les escoles.
Actrius soles fan La Rosa beneïda o la Carbonera. Els actors sols representen La casa de les bruixes, Els dos didots (sainet cantat) i d’altres. La llengua emprada és sempre el català, tot i que fins al 1946 no
s’aixeca la prohibició de fer teatre en la llengua del país. Quan s’utilitza el castellà, es fa més aviat de forma burlesca.
Durant el període 1940-45, l’Elenc Artístic Avianès representa una dotzena d’obres a Cal Tòfol i van a altres municipis pròxims.
Quan aquest grup es va quedar sense local es va prendre la decisió de tornar a obrir el teatre de l’antic Sindicat Agrícola i va passar a dir-se Agrupació Teatral del Centre Parroquial, ja que utilitzaven un
local propietat d’una família estretament vinculada amb la Parròquia del poble. Va implicar la separació d’actors i actrius. Josep Castella passa a dirigir el grup.
El Sindicat havia paralitzat les activitats el 1936 en ser confiscat l’edifici i les seves pertinences i, a més, moren el soci Jaume Coll i després el membre de la Junta Francesc Casals el 1939. El 1941 es ven
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l’edifici a la Família Mas i s’arrenda per 100.000 ptes. a l’any en renovar-se el contracte d’arrendament de la parcela del terreny -amb una superfície de 165 m 2 , però la família cedí l’edifici per tal que hi fessin
teatre. Es condicionà el pis superior per a aquesta finalitat. S’hi instal·là l’Elenc que passà a anomenar-se Agrupació Teatral del Centre Parroquial, fins que es començà a conèixer com a A.T.A.:
Agrupació Teatral Avianesa, nom que ha perdurat fins a avui (berguedà actual: representació a l'Ateneu de El bon doctor de Neil Simon,
3/09/2010, i 14/10/10 al Patronat de Berga).
Participa amb gran èxit al I Concurs de Teatre Amateur a Berga el 1966 (Premi Ramon Vinyes), fins i tot l’actor Josep Barcons guanya un premi.
El repartiment de Mossèn Eudald d’Àngel Mata i Marc Miravitlles, que es porta a altres poblacions juntament amb El pati blau de Santiago
Rusiñol, és: Calixte Badia, Josefina Pagerols, Montse Pagerols, Josep Castella, Alfons Gonfaus, Josep Gusart, que també dirigeix.
A començ dels 60, la manca de motivació necessària per continuar i el casament de diversos membres del Grup va deixar l’Agrupació amb un
nombre reduït d’actors, motiu pel qual es decideix d’organitzar un enterrament simbòlic de l’Agrupació, tot i que va continuar funcionant de
forma esporàdica.
A finals dels anys 50, Mn. Josep Codina i un grup de joves de l’Esbart Nova Joventut d’Avià agafen el relleu als de l’ATA durant la temporada
1966-67. Preparen la posta en escena als baixos de la rectoria, on efectuaren algunes reformes i transportaren el material del Sindicat. S’hi van
representar:
-Pi, Noguera i Castanyer seguida del sainet El gras i el magre (1 i 6-11-1966) El repartiment és: Jordi Pagerols, Josep Planes, Ramon Burniol
Pagerols, Josefina Pagerols, Mª Àngels Pujol, Felisa Puntas, Ramon Burniol, Josep Pagerols, Josep Burniol. Quatre intèrprets al sainet: Ramon
Mas, Josep Camps, Enric Jové i Josep González.
-L’amor venia amb taxi (25-12-1966 i 1-1-1967) amb Mª Àngels Pujol, J. Pagerols, J. Burniol Creu, Felisa Puntas, Ramon Mas, Josefina
Pagerols, Jordina Mujal, Josep Pagerols, Rosa Pujol.
-Dos tipus de pronòstic (19-3-1967)amb els mateixos actors que l’anterior i Josep González i Josep Camps.
-Crisantems de Seminari
Els joves actors no tenien cap mena d’experiència teatral, tret de Josep Planes i Ramon Mas que ja havien actuat amb l’ATA. Els assajos es feien
a la nit, al voltant de les 22:30 h. El rector i la majordoma cobraven les entrades. Sobtadament, però, l’Esbart deixa de fer teatre, i la raó cal
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buscar-la en la manca d’entesa amb el mossèn per la qüestió del local.
Però la recuperació definitiva del teatre avianès vingué de la mà de l’Ajuntament democràtic que va emprendre la construcció d’un edifici nou
per a ús de tot el poble en el solar de davant de Cal Xalet i que fou batejat amb el nom de l’Ateneu d’Avià, una sala per a unes 500 persones i un
gran escenari dotat d’una tramoia eficaç i un envà posterior que permet que els actors vagin d’un costat a l’altre sense haver de sortir de l’edifici i
allunyats de la vista dels espectadors. Es van comprar butaques, cortines, amplificadors, màquines, al cinema Condal de Sallent. Les primeres
representacions tingueren lloc el 1983, quan encara s’hi estava treballant. La primera fou el Somni d’un escombriaire, a càrrec del Teatre Arca. El
cost total de l’edifici és de quasi 25 milions.
Com dèiem, les actuacions teatrals al Local Avianès reprenen la seva regularitat després de les eleccions democràtiques de 1979. L’impulsor és
Josep Graus, que interpreta Una ànima en pena el 1968, en què intervenen també Alfons Gonfaus, Albert Vilà, Ramon Mas i Calixte Badia. Però
en ser elegit regidor de l’àrea de joventut el 1979, té l’ocasió de posar en pràctica els seus projectes. Proposa fer una obra teatral per la festa major
i per portar a terme el seu propòsit va a veure en Josep Castella i Bertran, home dedicat plenament al teatre durant més de 25 anys, i així resorgeix
l’ATA. Abans, però, organitza uns certàmens teatrals el 1976 i 1977 i totes les Cies. son de fora del poble.
En el primer, hi participen nou agrupacions: la Cia. Foment Cultural de Súria que representa Quan els records parlen, el Grup Arlequí de Manresa
amb L’home i les armes, La Farsa de Berga posa en escena Berenàveu a les fosques, (premiada), l’Agrupació Teatral Gresola amb Crim i silenci,
Agrupació Teatral N.C.I. d’Artés representa Aigües encantades, l’Agrupació Teatral La Lluerna de Sabadell porta La Fam, la Secció d’Esplai
Cardonina duu a escena Un barret de palla d’Itàlia, el Cercle Familiar Recreatiu de Manresa guanya premi amb La filla el mar i L’Elenc Teatral
de Sallent també amb Els condemnats.
Com a final de festa, el Centre Cultural Recreatiu de Sabadell representa el clàssic de Guimerà Terra Baixa.
En la 2ª edició del Concurs Popular de Teatre d’Avià, el 1977, hi intervenen l’Agrupació Joventut Dinàmica de Sabadell, La Farsa, la Societat
Cultural “El ciervo” de Sabadell, el Grup Escènic Arlequí de Manresa, l’Elenc Teatral de Sallent, i Cia. Foment Cultural de Súria. Com a colofó,
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el 8 de des., la popular actriu Mª Matilde Almendros i la seva Cia. van posar en escena l’obra de Josep Mª de Sagarra La corona d’espines.
Des del 1979, cada any l’ATA representa una obra diferent per la festa major. La majoria són estrenades en d’altres poblacions abans que a Avià.
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La incorporació de l’entitat dins el pla d’Acció Cultural promoguts per l’Associació del personal de “La Caixa” fa possible que el 1983 es facin 4
peces diferents en 10 teatres.
Les representacions que l’ATA des del 1979 són les següents:
-El fill de son pare de Felip Melià, amb Ramon Mas, Josep Barcons, Maria Subirana, Josep Castella, Genoveva Tarrés, Josep Canudas, Calixte
Badia i Montserrat Pagerols. Al Local Avianès (3-9-1979) i al carrer Abat d’Avià (8-9-79), i el 15-9-79 a Vilada.
-La ceguera, d’Apel·les Mestres amb M. Pagerols, Ramon Caselles, Maria Subirana i Josep Castella. Interpreten Josep Mª. Bertran, Rosa Mª
Comellas i Mercè Sala. Es representa al Local Avianès el 3-9 de 1979.
-Jesus Christ Superstar, en traducció de Carme Bonet, amb la intervenció de més de cinquanta joves. Ramon Noguera fa l’adaptació a la coral,
Josep Pons transcriu la partitutra i en fa el guió. Es fa a la Pl. del Padró el 1979.
Alguns joves que havien participat a Jesus Christ Superstar fan Show al marge de l’ATA.
En el concurs de Teatre comarcal que es celebra a Vilada l’any 1980, l’obra Tot per un marrec (19 de juliol) de Felip Melià, presentada per
l’ATA queda en segon lloc, darrera dels Amics de Teatre de Gironella i davant de La Farsa de Berga. El repartiment és: Marta Medina,
Montserrat Perarnau, Dolors Pons, Josep M. Soler, Josep Graus, Pere Farrés, Ramon Mas, Josep Ballús, Josep Castella.
La mateixa obra es representa l’1 de setembre al Garatge Bascompte d’Avià i al carrer Flor de la Muntanya el 13-9. També es duu a l’escenari de
Guardiola de Berguedà (28-9), la Pobla de Lillet (19-10) i la rectoria d’Avià (15-11) A l’any següent, 1981 es continua representant a Viver (136), a Cal Pons (5-7), a Vallcebre (14-8)
Amb el temps, l’ATA es decanta cap a l’estrena d’obres més modernes i còmiques.
Les obres que en aquests anys es porten a l’escenari són:
-El pati blau de S. Rusiñol, dirigida per J. Castella. Els intèrprets són els esmentats en les representacions anteriors i d’altres que s’afegeixen i
apareixeran en les posteriors: Teresa Seuba, Teresa Santmartí, Nuri Torrentaller, Jaume Fíguls entre d’altres. Es representa al Local Avianès (318-1981), a Vilada (11-9), al Patronat de Berga (25-10.) i a Vallbona d’Anoia (15-11) Al 1982 la tornen a fer a Vic i a la Seu d’Urgell.
-El millor dependent del món de Fco. Lorenzo Gàcia, dirigida per J. Castella. Es fan moltes representacions en llocs diferents. L’any 1982, al
Local Avianès (27-2) i a Vilada (7-3) Al mes de juny, la porten a Viver, Colònia Pons i Saldes. La tornaran a representar el 1984 a Cal Bassacs
(21-7) i a Vallcebre (11-8) i el 1985 la fan a Berga, al Patronat (31-3) També el 1993, a l’Ateneu d’Avià (12-4) i a Graugés (15-8)
file:///H|/web%20rms/rosamaria/teatrebergueda.html[27/08/2011 0:02:02]
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-La Pepeta no és morta, dirigida per J. Castella, al Local Avianès d’ Avià (8-5), a Graugès (15-5), a Vilada (22-5) i a Vallcebre (13-8)
-Especialitat en homes dirigida per J. Castella, el 30-8 al Local Avianès i el 18-9 a Vilada.
-Distret, però no tant; dirigida per J. Graus. El 19-3 a Vallcebre, el 26 i 27-3-1982 al local social d’Avià, i també es porta a Cal Bassacs.
-Tres crits i una sola veu, monòleg de Carles Valls, dirigida per Josep Graus, al local social d’Avià el 28-6-1983.
-Un pagès de Barcelona, dirigida per J. Graus, el 29-8-1983 al local social d’Avià i a Vilada l’11-9.
-Dos embolics i una recomanació d’Assumpte González, dirigida per J. Graus i Jaume Fíguls, a l’Ateneu d’Avià i a Cal Pons el 7 d’oct.
-El metge a garrotades de Molière, dirigida per l’ATA; a Graugés el 19-5, a l’Ateneu d’Avià el 29-6 i a Vilada el 30-6.
-Viatge de nuvis de Ventura Porta i Rosés, dirigida per Martí Tatinyà; a l’Ateneu d’Avià el 26-8-1985.
-Una cova de lladres de Lluís Millà (12-10-1985)
-La Santa Mare, dirigida per J. Castella, a l’Ateneu l’1-9-1986 i el 19-10 a Cal Rosal.
-L’estudiant ros d’A. Santos Antolí, dirigida per J. Castella, a l’Ateneu d’Avià el 31-8-1987, a Borredà el 12-9, el 3-10 a Vilada i a l’endemà a
Cal Pons. El 1988 es continua fent: a Cal Bassacs el 4 d’abril i a Guardiola de Berguedà el 23 -4-l mateix any.
-Quan ell és ell... i ella, de Nicasi Camps, dirigida per l’equip tècnic de l’ATA, a Avià el 29 d’agost i a Cal Pons el 2-10-1988.
-Peret o els miracles de l’astúcia de Rodolf Sirera, dirigida per M. Tatinyà, a l’Ateneu d’Avià el 1989.
-La Farsa de Misser Pere Pathélin de Rodolf Sirera, dirigida per M. Tatinyà, a l’Ateneu Avianès el 1989.
-La teva dona m’enganya de Lluís Coquard, dirigida pel Ramon Aspachs (nou director de l’ATA el 1990), a l’Ateneu d’Avià el 3-9-1990.
-Un gàngster de paper fi farsa còmica en tres actes de Fco. Lorenzo Gàcia, dirigida per J. Castella, a l’Ateneu d’Avià el dll. 2-9-1991 a les 22 com a fi de la Festa Major- i el 1992 es duu a l’escenari de Graugés (16-5) i de Vilada (25-6). El repartiment és el següent: Montse Mas
(Brunilda), Ramon Minoves (Sigfrid), Araceli Soriano (Ortrud), Jaume Fíguls (Carles), Marta Maestre (Roseta), Josep Graus (Tomàs), Josep
Parera (veu en off) De la llum i el so, se’n fa càrrec Ramon Malé, del maquillatge en Josep Aymerich i en Toni Valiente es fa responsable de la
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perruqueria, el maquillatge i vestuari, posant també el seu toc personal als decorats que en aquest cas eren dels germans Salvador, segons podem
saber pel Ressò de ressò (núm. 3 de 1991) que dedica unes pàgines amb fotografies incloses a la representació. En el mateix número, es fa saber
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que en l’Assemblea General de l’entitat es decideix legalitzar-la i fer-ne uns Estatuts, els quals s’aproven el 10-12-1991. La primera Junta
constituïda està composta per Martí Tatinyà (president), Araceli Soriano (vicepresident), Josep Graus (secretari), Fèlix Pi (tresorer fins el març de
1992), i els vocals Jaume Fíguls, Xavier Sabata i Hermínia Fornell. Així doncs, des del novembre de 1991, l’ATA és una entitat legal amb els
estatuts presentats a la Generalitat. La primera junta directiva estava formada per Martí Tatinyà com a president, Araceli Soriano, vice-president;
Josep Graus com a secretari, Jaume Fíguls, el tresorer i els vocals Hermínia Fornell i Xavier Sabata. Hi ha canvis en la composició de la Junta el
gener de 1993, en J. Fíguls passa a ser tresorer, que és nomenat president el 1995. En la nova Juntade 1995, Montse Mas passa a ser vicepresident,
Araceli Soriano, secretària, Marta Medina, la tresorera i els vocals són en M. Tatinyà (relacions públiques), X. Sabata (representacions artístiques),
H. Fornells (vestuari), Josep Serra (intendència), Pep Graus (coordinador).
-Els Pastorets del ferrer Magí, dirigida per Josep Graus i Martí Tatinyà, a l’Ateneu d’Avià el 22-9-1991 i l’1-1-1992. També al 1993, a l’Ateneu
(2 -1)
-Festa Major d’Avià 1992, escrita per A. Soler i Mas expressament per a Valls de Torruella, però el mateix autor l’adapta a Avià (s’envia al
programa de TV3 Betes i Films) dirigida per Jaume Fíguls i Martí (31 d’agost i el 10 -9 a l’Ateneu d’Avià).Tatinyà es porta a Guardiola de B. (al
voltant del 8 d’agost)
Es proposa de fer El millor dependent del món per la Festa Major de Graugés de 1993, a l’església.
A Regió 7 (8-11-1993) apareix la notícia de l’homenatge multitudinari que es fa a l’Agrupació Teatral Avianesa dins la festa de les entitats
d’Avià. Més de 300 persones assisteixen a l’esmentada festa que es celebra el dissabte dia 6 de nov. i que serveix per homenatjar els directors de
l’entitat més antiga en activitat del poble: Josep Graus va tenir un record pel difunt Ramon Gener, director que va donar l’alternativa, després de
la guerra, a Josep Castella, un dels homes vinculats de tota la vida al teatre avianès, per la qual cosa, va rebre una placa commemorativa, igual que
Ramon Viladés (que no hi va poder assistir), Jaume Fíguls i Martí Tatinyà. En el decurs de la festa van pujar a l’escenari alguns dels actors que el
Nadal del 1940 van reprendre l’activitat teatral amb La Santa Mare: Joan Povill, M. Tarrés, J. Santacreu, P. Gol, L. Tarrés, J. Castella, L. Coma,
J. Orriols, J. Pagerols, J. Benavent i Rosalia Gorgas. També es té un record pels qui van propiciar el naixement de l’Elenc Artístic Avianès a la
postguerra, en Lluïset Puig i el senyor Francisco. A la festa, hi assisteix Mª Matilde Almendros, i hi participen Mª Dolors Busquets, el cantant
Cris Viñas i Jaume Sorribes, “l’encarregat de TV3”
-Qui ho havia de dir (Una vida o 75 anys de la nostra història), escrita i dirigida per J. Fíguls i M. Tatinyà, a l’Ateneu d’Avià (30-8) i el 10-9file:///H|/web%20rms/rosamaria/teatrebergueda.html[27/08/2011 0:02:02]
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1993. És una paròdia de diverses entitats avianeses.
-La carbonera, dirigida per J. Castella, a l’Ateneu el 19-9-1993.
-Cacal·ligrafia, estrenada amb gran èxit el dilluns de la festa major d’Avià, 19-9-1994, davant de700 persones, es posa en escena per segona
vegada el dissabte 24-9 davant d’un públic que només ocupa un quart del pati de butaques, segons informa Regió 7 (27-9-1994). El text és una
adaptació de l’obra original d’Agustí Soler i Mas Nano Patanu, que gira entorn dels records d’una parella que es van conèixer a l’escola i que es
retroben anys després. Soler i Mas situa l’escola al Bages, l’A.T.A. l’adapta afegint una sèrie de gags que la diferencien de l’original:“Compara en
un to còmic l’abans i l’ara de l’escola a partir d’uns personatges principals que recorden el passat” explica el seu director Jaume Fíguls per a
Regió 7 (23-9-1994) L’obra dura un parell d’hores i és interpretada per catorze actors de l’Agrupació.
-Arsènic i puntes de coixí de J. Kesselring, adaptada per l’A.T.A. trenca l’estil d’obres de caire còmic-crític endegat l’any 1992. Aquesta obra
representada per la Festa Major de 1995, s’emmarca en un to molt clàssic, mantenint sempre el típic somriure de l’humor anglès. Els assajos
comencen el 5 de maig. Van a veure-la a Barcelona. ( programa1, 2)
-Comèdies de corral substitueix Deixeu-me ser mariner de Serra i Fontelles escollida prèviament perquè en els assajos es comprova que hi ha
molt diàleg i es necessita més temps per fer-la.
-L’estranya parella de Neil Simon. Martí Tatinyà és substituït per Jordi Vallbona de Gironella en força representacions.(programa1, 2) (foto)
Més de 2.000 persones assisteixen a les nou representacions que s’han fet fins el 8-5-1998 –data del reportatge de Regió 7 dedicat a la versió
avianesa de l’obra de Simon que es ve representant a Barcelona des de fa quatre anys per la Cia. de Morán-Pera-. El gran èxit sorprèn els propis
promotors que no s’esperaven l’expectació creada a les localitats del Berguedà. La desena representació té lloc a Avià (9-5) i després té previst
fer-ho a Puig-reig el (23-5) i a Casserres (7-6). En l’adaptació del grup local hi ha acudits de collita pròpia i situacions en què hi ha implicats
personatges coneguts dels municipis on actuen, cosa que fa crear empatia amb el públic que va a passar-ho bé. En canvi els decorats són idèntics
als de la versió de Morán i Pera. Pel reportatge que es dedica al grup local a Regió 7 (17-10-1998) amb el títol “Un petit grup local que ha
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esdevingut fenomen teatral”, en què s’hi explica breument la història de l’elenc avianès, sabem que L’estranya parella ja ha estat representada
davant de 3.000 persones que han acudit a les posades en escena a diferents poblacions catalanes (Sant Julià de Cerdanyola, l’Ametlla de Merola,
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Montmajor, Cal Rosal, Gironella, Berga – també Morán i Pera al T. Munic. (21-8-1999), que s’acomiaden després de més de cinc anys d’èxit- la
Pobla de Lillet, Vilada, Olesa, entre d’altres municipis. El 30-8-1999 encara es fa una representació a Avià, després d’haver-la interpretat vint-itres vegades. L’argument és ben senzill: la complicada convivència entre dos separats, un maniàtic de l’ordre i la neteja, i l’altre donat al vici, al
desordre i a les activitats noctàmbules. Sens dubte, l’èxit es deu a què l’obra està farcida de gags humorístics que no donen temps a l’espectador
de parar de riure.
A la revista local Ressò de ressò (núm. 30, maig-juny-juliol de 1998) hi trobem un escrit de J. Fíguls en què ens aporta noves informacions amb
to irònic, l’acostumat del grup, com ara que la idea de representar aquesta obra va provocar una primera reacció negativa, però es tira endavant;
ens diu que els assajos tenen lloc els mesos de juliol i agost, i a continuació fa una relació dels locals dels municipis on han actuat durant el primer
any: St. Julià de C. on celebren la Festa Major, en el tradicional escenari dels pastorets de l’Ametlla de Merola, a l’estrena del local de Montmajor
amb més de tres quartes parts de l’entrada que escalfen l’ambient (sense calefacció encara), a principis d’any a Cal Rosal, tornant a reviure
aquelles tardes teatrals de quan encara funcionaven els telers, aplegant més de dues-centes persones; a l’incòmode –teatralment parlant- teatre
Victòria de Gironella el dilluns de Carnestoltes superant la mitja entrada; el rejovenit teatre de la Pobla de Lillet que es fa petit per engolir el
públic, a Vilada que estrena el terra de l’escenari, a l’Ateneu d’Avià per tercera vegada, a la sala Siroko de Puig-reig per encetar amb bon ambient
teatral la Festa Major, i a Casserres, El Guixaró, tot inaugurant la restauració del local del teatre, i més enllà del Berguedà, a la tardor, van a
l’Estany, a Olesa –encetant aquí la roda d’un concurs- juntament amb 7 grups més, seleccionats entre un total de 38.
Per mitjà d’un conveni, la Caixa subvenciona una part de les despeses del trasllat i muntatge d’aquests espectacles, per la qual cosa els mnicipis
amfitrions només han de pagar 38.000 ptes. per portar l’A.T.A. als seus escenaris. (Regió 7, 10-10-1998)
El 10-12-1998 J. Fíguls guanya un accèssit pel millor actor (80.000ptes.) dins el Premi de la Mostra de Teatre que es fa a l’Hotel EADA de
Collbató. La puntuació del jurat popular obtinguda per la seva interpretació en L’estranya parella és 8,5 sobre 10.
-No et vesteixis per sopar, escrita originalment per Marc Camoletti i adaptada per Ricard Reguant, -popularitzada per Amparo Moreno-, es
representa per la festa major de 1998. El grup local continua demostrant vitalitat i tot i que no hi ha una quantitat de socis concrets, mai no els
falta gent per tirar endavant nous projectes. A l’octubre de 1998, ja l’han representada tres vegades i tenen demandes per portar-la a diferents
municipis berguedans i fins i tot a Badalona.. A Vilada es fa el 6-1-99 i a Puig-reig el 16-1-99 (programa)
Per problemes professionals de la majoria dels membres de l’Agrupació, segons consta en l’acta del 7-8-2000, no es fa cap obra per Festa major,
file:///H|/web%20rms/rosamaria/teatrebergueda.html[27/08/2011 0:02:02]
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però el poble avianès no es queda sense teatre, la Cia de comèdies Joan Maragall de Barcelona posa en escena La Julieta ha relliscat.
-Per la Festa Major de 2001 preparen Avi jove busca companyia. Es preveu un nou canvi de Junta.
De l’ATA, n’ha sortit un jove actor que s’ha professionalitzat, en Josep Aymerich que fa d’apòstol a Jesus Christ Superstar. Estudia a l’Escola de
Teatre de Vic, el qual amb tres companys més: Cesc Pérez, Gaietà Serra i Jaume Parramon, creen el grup P.D.F. Performes, que debuta amb Els

ro

sa

m

ar

ia
s

er

ra

.c
a

t

candidats al Patronat de Berga el 1991.

c.ALTRES ESPECTACLES
Altres obres representades a Avià al marge del grup teatre local són:
-L’11-9-1990, segons ens informa Ressò de Ressò (núm. 6, 1990 tardor) els Amics de Teatre de Gironella fan una molt bona interpretació de l’obra de Josep Mª de Sagarra L’amor viu a dispesa, amb la
col·laboració de l’obra social de “La Caixa”, davant d’unes 200 persones.
-Al Teatre Parroquial es representa l’1-11-80 l’obra de Txéjov Un prometatge, en versió traduïda de J. Oliver. Acabada l’obra, es fa una conversa sobre el fet teatral. Organitza l’Associació de Pares i l’ATA.
-M. Minoves de la Farsa interpreta l’únic paper del monòleg Mercè dels uns, Mercè dels altres. L’entrada és molt fluixa. (19-3-1995)
-Plaer de ser dona (8-3-1996)
3.LA COLÒNIA CAL ROSAL

Resum espais teatrals i grups teatrals de Cal Rosal:
A finals XIX: Grup teatral al Círcol obrer i Foment Catòlic
Anys 40: nou Teatre (1946) cedit per la fàbrica per a activitats teatrals de l'Agrupació Recreativa Colònia Rosal i
a partir de 1983 hi actua el grup La Tramoia.
Els assajos es fan al convent. S'ensorra el sostre el 1991 i fan teatre a l'aire lliure.
Col·laboració amb els amics del Teatre de Gironella.
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La Colònia Rosal, “la fàbrica del riu”, es posa en marxa el 1858 i ha estat l’empresa tèxtil més important del Berguedà. Durant la dècada de 1960-70 va arribar a tenir 2000 treballadors. El 2008 es celebrà el
150è aniversari amb una exposició al teatre (notícia El Punt) Més informació a la pàg web d'Olvan.
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A finals del XIX ja hi havia un grup d’afeccionats al teatre a la Colònia, segons podem saber pel diari Lo Pi de les tres brancas, nº 9 (1-4-1899): “Los aficionats del teatre de la colonia dels senyors Rosal
posaren en escena ‘l dia de la Mare de Deu de Mars lo drama Los Trabucayres y la pessa De gorras, tenint anunciat per lo dia de Pasqua ‘l drama Un manresà del any vuyt” i en el número 12 del mateix diari
(7-7-1899), s’anuncia la representació pel dia de Sant Antoni de Pàdua (“per festa de sou”) el drama Neró d’Inglaterra, al Círcol obrer.
Per Pàsqua de 1899, té lloc la representació de la producció castellana Sta. Genoveva de J. Ballaró, soci del Foment Catòlic, i el monòleg Un burro d’Avià en aquest centre. Cal suposar que un cop instal·lada la
fàbrica i construïts els habitatges, l’escola i serveis públics, devia començar a funcionar un grup de teatre i un local per escenificar-hi les obres. D’aquesta primera època no en sabem res més. Hem de fer un salt
i anar als anys 40.

3.1 Durant la posguerra (des del 39) L’AGRUPACIÓ RECREATIVA COLÒNIA ROSAL
Arribà a interpretar un bon nombre de representacions gràcies a l’empresa tèxtil que la protegí, ja que no solament es va fer càrrec
de les despeses derivades de l’activitat teatral, sinó que permetia assajar els treballadors durant hores de treball sense que això
repercutís en el sou.
Aquesta Agrupació actuava en un teatre nou des del 1946, ubicat en un complex d’edificis (cafè, escola i centre, a més del teatre),
que es va construir aquest any. El preu de l’entrada era de 5 ptes.
D. Fernando Rosal i Caterineu, titular de Textil Colonia Rosal S.A., fou qui impulsà la construcció (a càrrec de l’empresa Edificios
y Construcciones de Gironella) d’un nou edifici el 1945 per a fer-hi cinema i teatre, amb una cabuda aproximada d’unes 500
persones. L’estructura del local –encara existent, puix les millores que s’hi ha hagut de fer- era rectangular, amb entrada per la
banda del vestíbul on era la taquilla i s’hi posava la “paradeta” de cacauets. Unes escales força senyorials portaven a la espaiosa
platea -òptima per fer-hi també balls-; precedida d’una zona intermèdia de butaques. La sala tenia dues llotges en la part posterior,
als costats de l’entrada i més elevades que la platea. La boca de l’escenari era de 6 x 6m. mides que permetien fer servir la sala tant
per cinema com per teatre.
Així doncs, en aquest teatre nou que venia a substituir un altre existent amb petit escenari al costat del Cafè del Centro i on s’hi
feien Pastorets i altres obres, l’Agrupació Recreativa Colònia Rosal hi desenvolupà una important activitat teatral.
El grup estava format per JOAN GARRIGA (1914-1989) actor i director, a més, gestionava el cine-teatre, era president de la
Comissió de la Festa Major i dinamitzador de la vida lúdica i cultural de la Colònia durant molts anys; precedit per Lluís Ribera; les
actrius Antònia Puig, Àngela Canudes, Maria Subirana, Maria Circuns, Carme Senties, Antònia Tomàs, Josep Busquets, Manel
file:///H|/web%20rms/rosamaria/teatrebergueda.html[27/08/2011 0:02:02]
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Busquets, Joan Camprubí, Pere Soler. Tots ells formaren un primer grup immediatament després de la guerra, però després
s’afegiren d’altres: Francesc Viladoms, Ramon Tayadella, A. Gríful, Francesc Vilardaga, Josep Soler, Àngel Peralba, Ismael Boix,
Amadeu Picas, Josep Coma als Pastorets, les actrius: J. Gríful, Loreto Castells, Antònia Puig, Concepció Tomàs, Josefa Carreter,
Laura Soler, Mª Teresa Dalmau, Teresa Carreter, Carme Riu, Enriqueta Riu.
Quan s’esqueia, intervenien altres actors i actrius de fora, com Marina Barandalla, una actriu manresana que reforçà el grup en una
de les representacions. També disposaven d’altres actors/actrius secundaris.
Pel que fa al personal tècnic: Josep Cunill i Josep Busquets (també actuava) eren apuntadors, en Gervasi Ramonet i en Cases eren el
tramoistes, Puig i Josep Serra, els traspunts, la il·luminació anava a càrrec d’Eusebi Colomé i el pintor dels decorats era n’Hipòlit
Alsina.
El primer grup de postguerra representà entre d’altres obres: La Santa Mare, El ferrer del tall de Pitarra, El pati blau de Rusiñol,
D’aquesta aigua no en beuré de Folch i Torres, La creu de la masia de Pitarra, La puntaire, La ferida lluminosa, Mossèn Janot
de Guimerà (1898) , i altres obres dels autors de teatre català del moment, a més dels Pastorets de Folch i Torres i el Don Juan
Tenorio. Com que no es tractava d’un centre catòlic, ningú no impedí que, des del començament, el grup fos mixte. Per a les dones,
les representacions a altres poblacions eren l’ocasió –de vegades, l’única excusa- de sortir de la Colònia, ja que en aquella època no
tenien llibertat, fins i tot algunes de les actrius es veuen obligades a deixar el teatre quan es casaven.
Els treballadors del torn de la tarda eren els que en sortien més beneficiats, perquè se’ls permetia sortir abans de la feina, ja que els
assajos es feien al vespre.
El grup inicial es va ampliar, alguns ho deixen i d’altres s’hi incorporen. Sortosament, dels anys 1946 a 1955 hem pogut disposar
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-Per Nadal i St. Esteve de 1946, el grup es presenta al Teatre Nou amb Els Pastorets de Pitarra, (programa)
-L’endemà de bodes de Pou i Pagès i La nit de Reis d'Apel·les Mestres (5-1-1947) A Olvan (22-1).
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d’alguns programes de mà i de les anotacions de Concepció Tomàs, en què figuren les obres, les dates de representació, els papers
que hi interpretava i la població on tenien lloc:
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-El maleït de Déu i El Prometatge de la nena. (14 de març)
-El misteri del bosc i Endevina qui t’ha tocat (6-4-1947)
-El delicte d’ésser bo (1 de nov.) Jean Aicard, Àngel Millà, Joan Vila i Pagès
-El Bressol de Jesús (Nadal de 1948 i la porten a Berga el 1953, per Nadal i St. Esteve) El repartiment d’aquesta representació de
1953, en col·laboració amb el grup local que representava al Casino Berguedà, és: Immaculada Lucaya (Verge Maria), Griselda
Llopart (St. Miquel), Rosabel Calderer (St. Gabriel), Concepció Tomàs (Raquel), Antònia Capallera (Betzabé), Lluís Safont (St.
Simeó), Vicenç Arroyo (St. Josep), Enric Basora (Garrofa), Ramon Novell (Pallanga), Francesc Vilardaga (Aram), Joan Aspachs
(Jessè), Josep Vilà (Aquim), J. Plans (Sadoc), J. Plans (Sadoc), Lluís Pont (Leví), Josep Sala Claret (Abias), Lluís Sala (Satanàs),
Josep Casafont (Llucifer) sota la direcció de Climent Capallera. L’apuntador és Tomàs Pujol; el traspunt, en Ramon Casafont;
tramoistes Jordi Farran, Ramon Freixa, Joan Vilella i Josep Masana, muntatge sota la direcció d’en Ramon Vilalta, de la
guardarrobes, se’n fa càrrec Vicenç Balaguer; i de l’electricitat, Francesc Freixa. Sastreria i perruqueria de la Casa Patuel de Mataró,
decorats d’en Batlle i Bartolí, procedents del Teatre Romea de Barcelona, i la col·laboració de la Unió Bergadana, l’Esbart
Verdaguer de Barcelona i l’Orquestra Alt Llobregat.
-Terra Baixa d’À. Guimerà (19-3 i 16-4-1948)(programa a baix)
-El Místic de Rusiñol (11-6-1948), també a Bagà, el 4 de juliol.
-Don Gonzalo o l’orgull del gec de Albert de S, Llanas juntament amb El somatent de Girona.(10-4-1949) (programa)
-D’aquesta aigua no en beuré de Folch i Torres (24-7-1949) El repartiment és: C. Tomàs (Montserrat), J. Carreter (Sra. Magina),
C. Riu (Sra. Manuela), Mª Teresa Dalmau (Emília), E. Riu (Pepeta), R. Tayadella (Sr. Benet), P. Soler (Sr. Mirons), J. Garriga
(Lluís), J. Soler (Ramon), Fr. Viladoms (Sr. Miquel), A. Peralba (Sr. Mirambell), I. Bosch (Gateres).
-Els vells, obra en 3 actes d’Ignasi Iglesias (16-10-1949) En el programa s’elogia en català –malgrat que la resta del programa està
en castellà com és habitual a la postguerra- el famós autor del teatre català: “Sabeu quina és la virtut de tota l’obra de l’Iglesias...?
Doncs és l’amor humanitari, el sentiment actiu de la germanor de tots els homes i fins de l’home en les coses. Posseint aquest dots
que el caracteritzaren, el nostre gran Poeta il·luminat per aquest gran amor al proïsme, amb una literatura clara i senzilla, a l’abast de
tots, ens dóna a conèixer d’una manera sorprenent com estava considerada la part obrera en aquells anys.” C. Riu (Ürsula), J.
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Carreter (Susagna), C. Tomàs (Engracieta), J. Garriga (Joan), J.Mª Soler (Valeri), R. Tayadella (Agustí), P. Soler (Xalet), A. Peralba
(Olaguer), J. Soler (Geroni), Fr. Viladoms (Agustí), D. Carreras (Menut), I. Bosch (Borra), A. Picas (Tit), L. Ribo (Calderí) i J.
Torrebadella (Rovella). Els decorats fets expressament pels Germans Salvador de Barcelona, el vestuari de la Casa Patuel, la
perruqueria de la Casa Valldeperas.
-Per Nadal, St. Esteve i el 8-1 de 1950, Els Pastorets o l’Adveniment de l’Infant Jesús, en 5 actes i 16 quadres, de Folch i Torres.
Amb el següent repartiment: Mª Teresa Dalmau (Verge Mª), J. Carreter (St. Miquel), C. Tomàs (Isabeló), C. Riu (Marta), Mª Rosa
Busquets (St. Gabriel), C. Riu (Llúsica), J. Busquets (L’Avi), A. Carreter (Roc), P. Soler (Lluquet), Fr. Viladoms (Rovelló), J.
Torrebadella (St. Josep), J. Garriga (Satanàs), A. Picas (Llucifer), R. Tayadella (Getsè), A. Peralba (Jeremies), J Mª Soler (Jepó), J.
Soler (Joanoi), J. Cunill (Anam), I. Bosch (Martinet), D. Carreras (Simeó), J. Coma (El Pastoret), I. Boix (Fr. Viladoms (Fill), J.
Heras, J. Cortés, F. Peralba, P. Tort, J. Roca, J. Oriola i L. Soler (Els set pecats capitals), dimonis, pastors i pastores. Amb la
participació de la Cobla-Orquestra La Catalana del Llobregat. Decorats d’H. Alsina i Germans Salvador, vestuari de la Casa E.
Closa de Sabadell i perruqueria i calçat de Barcelona.
-La Ventafocs (programa a baix)
-El lliri d’aigua, drama en tres actes de Frederic Soler (Pitarra) sota aquest repartiment: C. Tomàs (Àngela), Mª .T. Dalmau (Elena),
nena H. Puig (Riteta), J. Garriga (Lluís), P. Soler (Cristòfol), Fr. Viladoms (Batista), J Mª Soler (Jutge)(18-5, el 4-6 a La Pobla de
Lillet i el 4-7-1950 a Vilada i Borredà) com a fi de programa, el sainet en un acte L’ànima en pena, interpretat per la Mª Teresa
Carreter i els senyors P. Soler, Fr. Viladoms i A. Peralba.
-La núvia venuda o Felip Derblay (30-9 i 1-10-1950), comèdia dramàtica en 4 actes, arreglada a l’escena catalana per Josep Mª
Montseny, sota aquest repartiment: C. Tomàs (Clara de Beaulieu), Mª T. Dalmau (Atenaida), J. Carreter (Marquesa de Beaulieu), L.
Soler (Susagna), J. Garriga (Felip Derblay), R. Tayadella (El Duc de Bling), P. Soler (Moulinet), J. Busquets (Bachelin), Fr.
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Viladoms (El Baró de Préfond), J.Mª Soler (Octavi), J. Soler (Gobert), A. Picas (El doctor Servan), A. Peralba (Frederic), L. Picas
(Un criat), R. Cunill (obrer primer), A. Viladoms (obrer segon)
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-Per Tots Sants, Don Juan Tenorio de José Zorrilla, única obra que es fa en castellà. S’estructura en 7 actes i dividit en dues parts.
Al diari Berga hem trobat elogis del treball realitzat pels afeccionats de teatre de la Colònia. Concretament, en el núm. 25, del 2111-1950 (2ª època, pp. 4-5) podem llegir que el dia 5 del mateix mes té lloc la representació del drama de Zorrilla Don Juan Tenorio
i alhora de fer-ne la crítica, comenta que el director escènic de la secció dramàtica de l’esmentada Colònia, el senyor Garriga, ha
demostrat “poseer, especialmente en los últimos tiempos, bríos y aptitudes suficientes para salir relativamente airosos de las obras
cuya realización ha emprendido”. Quant a la interpretació dels membres del grup: “puede que la interpretación de los respectivos
papeles no satisfaga, a veces las exigencias del observador entendido, pero hemos de convenir también que, tan sólo por la
entusiasta y voluntariosa labor desplegada por todos los elementos componentes, la Agrupación Dramática de la Colonia Rosal es
digna de admiración y respeto”.
Les paraules que segueixen ens indiquen que l’afecció al teatre ve de lluny i que, de fet, ha disminuït, per això quan hom troba amb
un grup d’afeccionats amb pretensions d’autèntica companyia –cosa que ens fa deduir l’alta qualitat del treball de l’Agrupació- val
la pena aplaudir-lo. Reproduïm les paraules, per semblar-nos força significatives: “La juventud actual ha perdido, desgraciadamente,
aquella afición al Teatro que caracterizaba a nuestros padres y abuelos, y que no era más que una de las facetas manifestativas del
temperamento artístico de nuestro pueblo. Por eso, cuando nos encontramos con un grupo de aficionados con pretensiones de
auténtica companyia, porque todos tenemos nuestro poquitín de orgullo y vanidad, cuando nos encontramos, repetimos, con unos
seres que “viven” el Teatro, con sus pequeñas envidias y rencillas, que olvidan por unos instantes las cotidianas preocupaciones, que
se desvelan por conseguir una mejora en su actuación que aguardan, con impaciencia y recelo a la vez, el dia de estreno, que se
entregan en cuerpo y alma, a la interpretación del personaje que les ha sido confiada, no podemos negarles el aplauso de cálida y
sincera simpatia”.
Llavors comenta cadascun dels papers i llur interpretació: Concepció Tomàs, en el paper de Doña Inés, és objecte d’una excel·lent
crítica: “La Srta. Tomás es, seguramente, una de las mejores actrices con que cuenta la Agrupación de la Colonia Rosal: joven,
bonita, dotada de agradable y clarísima voz, con una perfecta dicción del castellano, fue uno de los principales artífices del éxito
conseguido”.
Las Carreter (en els papers de Brígida i Hns.Tornera) no poden actuar el dia de l’estrena, a consequència d’una desgràcia familiar
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(mort d’un avi), però havien demostrat tenir les “necesarias cualidades para conseguir el agrado del público” durant els assajos.
Pel que fa a la Mª Teresa Dalmau (Hna. Abadesa), “se desenvolvió en la medida de sus posibilidades y logró extraer toda la
sustancias que el personaje interpretado permitía”
Ja en referència als papers masculins, el paper principal anà a càrrec del director el Sr. Garriga, qui procurà despertar en l’ànim del
públic tota la meravellosa gamma de matisats sentiments que Zorrilla va imprimir al popular personatge Don Juan Tenorio, segons
el sotasignant Bosara, el qual elogià també la seva actuació dient que fou objecte de perllongades i entusiastes ovacions.
Acaba la crònica amb el comentari també encomiàstic per a la interpretació que fa en Ramon Tayadella de Don Luis Mejía, que va
estar a l’alçada dels seus companys, i el record dels altres intèrprets; senyors Vilardaga (Diego Tenorio), Peralba (un escultor), Fr.
Viladoms (Ciutti), Soler (Capità Centelles) entre d’altres que van intervenir en la “magna representación del inmortal drama de José
Zorrilla” i que són: L. Picas (D. Rafael de Avellaneda), A. Peralba (Buttarelli), J. Cunill (Gastón), J. Coma (agutzil primer).i A.
Viladoms (agutzil segon) . La decoració és dels G. Salvador, el vestuari de la Casa Garcia de Manresa i la perruqueria de la Casa
Pilar de Barcelona.
-Per Nadal, St. Esteve, i Cap d’Any de 1950, i 7-1-1951, els Pastorets de Folch i Torres. (programa) (foto) . També és motiu
d’elogi: “Una desusada y magnífica presentación fue lo más característico de la representación aludida. El público, que asistió en
número considerable a las simpáticas funciones, premió la actuación de los artistas con cálidos y prolongados aplausos” (Berga, 102-1951, núm. 29)
-El 6-2-1951 es posa en escena El lliri d’aigua a Guardiola de B.
-L’hereu i la forastera, poema en tres actes de J.Mª de Sagarra (18 i 19-3-1951 a Berga i 31 de juliol i 7-8-1952 a Berga) El
repartiment de la representació del 31de juliol que es fa al Teatre Berguedà de Berga és aquest: C. Tomàs (Isabel), I. Costa (L’Àvia
de Pradell), J. Carreter (Amàlia i Rosalia), L. Soler (Calàndria), J. Garriga (Raimon del Pradell), Fr. Vilardaga (El fradistern del

ra

.c
a

t

Pradell), R. Tayadella (El Jutge Vallhonrat), P. Soler (Pere de Rupià), Fr. Viladoms (El regidor Graupolit), L. Picas (Estivill), A.
Peralba (El campaner de Roda). “L’escena, a Roda de Ter, i a la masia de Pradell, cap a l’any 1845 després de la primera guerra
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carlista” presentada per l’Agrupació Artística de la Colònia Rosal “con una fastuosidad sorprendente” diu el programa, tot fent-se
propaganda. L’obra va tenir gran èxit a Barcelona: “más de 500 representaciones consecutivas en Barcelona, batiendo todos los
records de taquilla”, segons el mateix programa. El vestuari, qualificat de riquíssim i elegant, és de la Casa Patuel de Mataró, els
decorats fets expressament pels Germans Salvador de Barcelona.
-La Ventafocs (3-5-1951) C. Tomàs interpreta el paper de Poncellina.
-El fill (4-11-1951) on C. Tomàs fa de Marcela.
-El misteriós Jimy Sanson (8-12 i a l’endemà a Olvan)
-La mare eterna d’Ignasi Iglesias (17-2-1952)
-La rondalla del miracle (19 i 23-3-1952)
-Ofertori, drama en tres actes, del berguedà Mn. Josep Serra i Jané (27 d’abril i 22-5-1952 a la colònia Marçal de Viladomiu. El
dia de la Festa de la Primera Comunió, 25-5 a Berga, 8-6 a Viladomiu, 29-6 a l’Ametlla de Merola, 6-7 a la Pobla de Lillet, el 20 a
la colònia Guixeró, i el 27 a Prats de Lluçanès, 1-3-1953 a Gironella i 15 del mateix mes a Cardona) amb aquest repartiment: C.
Tomàs (Salvadoreta), J. Carreter (Maria), J. Garriga (Llorençó), R. Tayadella (Gregori), P. Soler (Felicià), J. Busquets (Galdrich),
Fr. Vilardaga (Andreu), A. Peralba (Robert) i Fr. Viladoms (Dr. Baucell). A la colònia Marçal, després fan La meva senyora en un
acte, interpretat per L. Soler, i els senyors Soler i Viladoms.
-Les joies de la Roser (1-2-1953 i a l’endemà a Berga) C. Tomàs fa el primer paper de Roser.
-Les vinyes del Priorat (per St. Josep de 1953) C. Tomàs interpreta el paper de Raquel.
-Maria Rosa de Guimerà (14-5-1953 i 13 de juny a Gironella)
-La cura d’amor (11-10-1953 i l’1-8-1954 a Vilada)
-La mare de Rusiñol (27-12-1953)
-El miracle de St. Ponç (19-3-1953).
-Amàlia, Amèlia i Emília (27-5 i 3-7-1954 a Sant Salvador i l’1-1-1955 a la Colònia Guixaró)
-La corona d’espines (8-12-1954)
-Una història qualsevol ( -1 i 3-4-1955, l’1-4 a Berga)
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-La mare enamorada (19-3-1955)
-La ferida lluminosa (2 representacions, la 2ª a St. Salvador (8-12)
Els beneficis que n’obtenien, s’aprofitaven per fer excursions d’una setmana a Mallorca, Andorra, Costa Brava, Saragossa i el
Monestir de Pedra... gairebé un luxe en aquella època.
Pel teatre de la Colònia Rosal també passaren companyies de fora: la companyia manresana de la Mª Matilde Almendros
(Almendros-Ferrer), la Cia. de comèdies de Teresa Cunillé, es representaren obres com Cançó d’amor i de guerra, El conde de
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Luxemburgo, El ferrer del tall, L’hereu i la forastera, En Baldiri de la Costa, La Pepa maca, i espectacles de varietés presentats
per la prestigiosa empresa Julia Nelly, del Carrer Nou de Barcelona: Fantasías de España, El tren de la alegría, Ganges River’s...

3.2. EL GRUP DE TEATRE LA TRAMOIA DE CAL ROSAL
El grup La Tramoia es forma arrel de la Festa de la Llar de Sta. Mª de Queralt de 1983. La primera obra que assagen és El millor
dependent del món, amb la qual s’estrena l’elenc el 1984, sota la direcció de Fernando Quesada. El grup actua en el local ya
existent de Cal Rosal inaugurat el 1946. Ha estat reformat amb el suport de la Caixa de Manresa que ha subvencionat part de les
despeses que han suposat la renovació de la tramoia i serveis. La fàbrica cedí el local per fer-hi ball i teatre per les Festes Majors a
canvi d’un lloguer simbòlic que, de fet, ja s’ha deixat de pagar. El local té un aforament aproximat d’unes 300 persones. Els Estatuts
de l’entitat s’enmarquen dins l’Agrupació Cultural i Esportiva, organitzadora de les diverses activitats i festes de la Colònia.
El primer grup que comença a representar estava format per Albert Canal, Rafael Boixader, Roser Casals, Ferran Quesada, Cisco
Muixí, Carles Jubany, Montse Carreras, Elena Zamora, Rosa Ruiz, Conxita Caixach com a apuntadora, i després s’hi han afegit
d’altres com Lluís Canal, Josep Bardés, Jordi Jordana, però al llarg dels anys són molts els que hi han col·laborat. De la direcció,
s’han fet càrrec en Ferran Quesada, Albert Serra, Jacint Valldaura que també dirigia Els Amics del Teatre de Gironella.
Quant a la part tècnica, el quadre escènic es confecciona el seu propi vestuari, fa la decoració i les altres tasques necessàries per a
dur a terme l’escenificació de les obres que segueixen:
-Representació de les obres Tres cartes de París i Operació Nadal dirigides per F. Quesada (1985)
-Terra Baixa de Guimerà dirigida per Albert Serra (1987)
-El retaule del flautista juntament amb els Amics del Teatre de Gironella i dirigida per Jacint Valldaura (13-14 i 20-21-51989)(programa)
-La núvia portava cua comèdia en tres actes de Lluís Coquard, (1990)(programa)(personatges)
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-El 1991 s’ensorra una part dels sostre del teatre i davant la impossibilitat d’utilitzar el local, el grup decideix fer una representació
a l’aire lliure: Varietés, dirigida per F. Quesada.
-A l’any següent, 1992, el sostre continua sense ser arranjat i opten per continuar fent les representacions a l’aire lliure. L’obra
escollida és Van voler volar i la dirigeix en Ferran Quesada.
-El 1994 La Tramoia decideix commemorar el desè aniversari de la formació de l’agrupació teatral amb la reposició de l’obra amb
què s’estrenaren, El millor dependent del món, dirigida per F. Quesada.
-El 1995 comença l’estreta col·laboració amb el grup de Gironella Amics del Teatre i conjuntament escenifiquen L’avi Pasqual,
dirigida per Jacint Valldaura. L’obra a partir d’ara es fa tant a Cal Rosal com a Gironella, a més d’altres poblacions de la comarca i
a Manresa.
-Amb Els Amics del Teatre de Gironella: representen Les llàgrimes d’Angelina, comèdia de costums d’en J. Mª de Sagarra, (7-11996)
-La plaça de Sant Joan de Sagarra (6-1-1997) (programa)(repartiment)
-El 26 i 28-12-1997 i el 4-1-1998 representen els dos grups en col·laboració La plaça de Sant Joan i El Josep i la seva dona es fan
el salt, ( programa)
-L’acaparador i El bon policia (1998, encara que el programa posi 1996)
-El 1999 representen L’estudiant ros.

t

-La darrera obra representada el 2000 (1 i 2 de juliol, per Festa Major) ha estat Don Pere d’Aragó o l’engendrament de don Jaume,
“l’obra cabdal de la literatura eròtica catalana” segons el programa de mà. (programa)
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Olvan és un municipi de 900 habitants parcialment ocupat per habitatges de l’antiga Colònia Rosal, amb un nombre important de masies disperses a més del nucli urbà i el barri de l’antiga estació del ferrocarril.
A Olvan, hi ha hagut dues èpoques d’activitat teatral: una anterior a la guerra civil i l’altra posterior al conflicte bèl·lic. L’edifici en què s’hi instal·là l’escenari s’inaugurà el 1923, i es coneixia amb el nom
d’Ateneu Olvanès. Fou construït amb l’esforç de tot el poble perquè fos el centre cultural i lúdic de moltes generacions d’olvanesos. És encara avui dia, un símbol d’una cultura popular i d’esquerres. En aquest
escenari, fins a la guerra civil, molts olvanesos de totes les edats van representar amb il·lusió obres teatrals catalanes recollides en el catàleg editat per la Llibreria i Arxiu Millà (Barcelona, 1926), conservat per
un olvanès, Elias Font, el qual assenyalà les obres que van escenificar a l’Ateneu fins el 1937. Aquestes obres, que compraven a la llibreria, foren:
Terra Baixa, La filla del mar i Maria Rosa de Guimerà, Per vendre un automòbil de Santiago Mallas, L’oncle rector i Reixes enfora de Folch i Torres, Lo bressol de Jesús, El lliri d’aigua, Les joies de la
Roser, La Dida i L’apotecari d’Olot de Frederic Soler, El místic i L’Heroi de S. Rusiñol, La puntaire de Ramon Capmany, Les arrels de J. Morató, L’avar de J. Roca Capull, El barber de Sevilla de C.
Capdevila, Lo Bordet de J. Roca i Roca, Mentides de caçador, El cor del poble i L’escurçó d’I.Iglésias, Lo desheretat de R. Bordas, L’enemic de F. Surroca, L’esclau de J. Got i Anguera, El fill, El llop i La
fosca de F. Cornet, La fera de F. Grífol, Fratricida! De J. Roig, El lladre de Millà Sunyer, Llars apagades de J. Vidal J., La serp de la gelosia de J. Brossa, Suplici d’una mare d’Anton Pané, La vida
moderna de Jospe M. Vall, Els visionaris de J. Pous i Pagès, La Vocació d’Alfred Moragas, Que no s’enteri el marit d’Enseñat-Millà, Renyines d’enamorats de J. Guarro, Sabater i detectiu de F. Comas, Sota,
cavall i Rei de N. Capmany i Un cop de cap de Jaume Piquet.
Alguns dels intèrprets d’aquestes obres van ser: Antoni Armengol, Francesc Armengol, Palmira Badia, Llúcia Barniol, Melitó Cabra, Sebastià Faura, Ramon Fullaracs, Marc Font, Marc Rota, Lídia Sans, Hilari
Sans, Valentí Sans, Vicenç Simon, “Pepa Totara”.
De vegades llogaven els vestits i els decorats a la mateixa llibreria.
Durant i després de la guerra, el teatre de l’Ateneu va haver de canviar radicalment. L’edifici fou incautat pel franquisme fins els anys vuitanta, després es va tornar al poble i durant uns quinze anys va funcionar,
amb moltes dificultats, ja que l’edifici presentava moltes mancances d’infraestructura. Durant aquest temps es va fer teatre infantil (veure el capítol pertinent), però de mica en mica el teatre olvanès es va anar
perdent i era substituït per passis cinematogràfics i balls al ritme d’una pianola. No obstant això, ens consta que una Secció Teatral va representar uns sainets el maig del 1980: La Celestina, Brometes de
Carnaval, L’Ànima d’en Pepe Hillo, dins el marc del Concurs comarcal de teatre de Vilada.
A principi dels anys 90, L’Ateneu va ser transferit a l’Ajuntament i restà tancat i pendent d’una bona reforma i adequació fins al 2010: notícia a la web de l'Ajuntament. Un membre del grup teatral La Gresca de
file:///H|/web%20rms/rosamaria/teatrebergueda.html[27/08/2011 0:02:02]

teatrebergueda

Gironella hi va fer una lectura dramatitzada.
Notícia del 24 d'octubre a Regió 7, Diari de la Diputació, El berguedà actual i el Setmanari digital.

foto del 2001.
II.EL TEATRE AL BAIX BERGUEDÀ
1.EL TEATRE A GIRONELLA
RESUM D'ESPAIS I GRUPS TEATRALS DE GIRONELLA
Principis XX: Teatre Cultura i Centre Catòlic
Cinemes El Colonial, on actua L'Elenc Artístic Queralt (1928) i La Maravella.
1924-1938 Cinema L'Ideal

t

1957-1982, 1982-1992 fins que l'Ajuntament se'n fa càrrec.: dues etapes del cinema Victòria
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La Perla del Llobregat, Centre Catòlic (des de 1908 en el local conegut com "El Coro") tanca i s'obre de nou el 1940 amb el
nom de Centro Católico on actua un grup escènic: dues seccions dramàtiques masculina i femenina i la infantil. Alguns
membres s'incorporaran al grup del Casal Parroquial.
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1925-1936 Centre construït per "Successors de Ramon Alsina i Rodergas"

ro

sa

1981-82 Casal Parroquial a la 2ª planta. Grup teatral Amics del Teatre des del 1976. Grup que s'escindeix i en sorgeix un altre:
La Gresca.
Autor local: Ramon Saborit

a.ELS ESPAIS TEATRALS
A principis del segle XX, existien a Gironella el Teatre Cultura i el del Centre Catòlic, a més funcionaven dos cinemes: El Colonial i La Maravilla, on potser també s’hi havia fet teatre. Uns anys més tard, el
1922, l’empresa Sabata i Horta demana poder construir un altre cinema, l’Ideal. Fou traspassat a l’empresa Cinnamond Film. S’estrenà el 1924 amb un aforament de 610 persones, 160 seients de preferència (75
cts.), 300 butaques (60 cts.) i 150 generals (50 cts.). En obrir aquest local, el Colonial ja plega o ho havia fet abans. Cada any, per Festa Major, hi venia una Companyia de Teatre de Barcelona: Vila-Davi del
Romea, J. Santpere i sarsuela. El cinema va funcionar fins el 1938, data en què es va cremar. A l’estiu del 1939 passa a mans de Ricard Puigferrat Vilalta de Gironella i el pastisser puig-regenc Jaume Ballarà
Ballús.
Una altra sala de cinema es va inaugurar per la Festa Major de 1957, el Victòria, on des de 1959 es llogà la Cia. de comèdies de Joan Capri per representar Ai, Joan, que descarriles.
Com que no es pogué mantenir l’assistència multitudinària de gent durant molts anys, els propietaris decideixen tancar-lo l’estiu de 1982; però en Lluís Serra, Francesc Ballús i Emili Mas l’obriren un altre cop el
novembre del mateix any. El 1992 tancava novament les portes i des de llavors l’Ajuntament se n’ha fet càrrec; primer hi continuà fent cinema, després s’ha fet servir el local per altres activitats culturals.
Un altre local on s’hi ha fet teatre és la “La perla de Llobregat”, Centre Catòlic, acabat de construir el 1908, i reformat posteriorment. Inicialment tingué el seu domicili, durant molts anys, al carrer d’Olvan Alt
i en el local conegut pel “Coro”.
El 1925 s’inaugura del nou Centre construït per “Successors de Ramon Alsina i Rodergas”, el qual estava situat en el carrer avui conegut com “Josep Font”. Ja situat en el nou local, fou una continuació de les
activitats culturals que havia començat amb l’esmentat “Coro”, teatre, ballades musicals, conferències etc. i especialment per Nadal, sobresortien els Pastorets i en el decurs del l’any, altres representacions
teatrals, algunes a càrrec de les Cies. de prestigi, sobretot per Pàsqua i altres festivitats. Aquí hi romanen fins el 1936, fou un període de gran activitat. Finalitzada la guerra civil, el local es cremà. El 1940 fou
concedit el permís per obrir de nou “La perla del Llobregat” , però no va ser possible fer-ho amb aquest nom i es digué “Centro Católico”, continuant amb les mateixes activitats sòcio-culturals.
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En aquest edifici històric, el 20-2-1955 es celebrà amb tota solemnitat el 75è aniversari de la seva fundació i amb aquest motiu el Grup Escènic de l’entitat va representar al local del cinema Ideal l’obra de
costums gironellencs en quatre actes Roses, cançons i amor, original de mossèn Baldiri Niubó. Varen col·laborar en aquesta representació el que era aleshores molt famós Quartet Orpheus i la cobla “La
Principal de Bages”.
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b.EL TEATRE ANTERIOR A 1976
El 1906 un elenc local representa l’obra d’en Ramon Vinyes Les boires, possiblement el grup ja existia a finals del XIX, no sabem
fins quan va actuar i en quin local. Potser són els mateixos afeccionats a què es refereix El Teatre Català del 8-11-1913 (nº 89): en
el teatre Cultura les obres posades en escena pels joves afeccionats de l’entitat el dia de Tots Sants són La creu de la masia i El
marit gelós, “distingint-se en la seva interpretació, per cert bastant fluixeta, la Srta. Gelada i els Srs. Soler i Pagerols amb els seus
respectius papers de “Marguerida”, “Roc” i “don Miquel”. La Srta. Serra amb la “Quica” més encertada que en cap dels papers que
ha desempenyat fins ara. La peça fou interpretada regularment”. També esmenta la representació que es va fer el mateix dia i any al
Centre Catòlic: “el drama en un acte La veu de la morta i la comèdia en tres actes Pàtria, Fe i Amor, que foren posades en escena
en la mateixa diada pels aficionats d’aquesta ciutat.
A la dècada següent, però, continua fent-se teatre. Almenys un grup el coneixem per La Comarca Bergadana (17-XI-1928, nº 298)
que es presentava amb el nom d’Elenc Artístic Queralt i que representava Don Juan Tenorio per Tots Sants el 1928 en el Teatre
Colonial. El Sr. Guiriguet fa de Don Joan. Tots aconsegueixen un magnífic conjunt, segons la crítica.
Possiblement un altre grup (o secció) va representar a la Perla de Llobregat, Centre d’Acció Catòlica, amb gran èxit La vinguda del
Mesies, drama líric en un pròleg i tres actes de Josep Mª Vidal i Poma ri música de Manel Pastó iBenvenuto per Nadal de 1928.
Abans, però, a l’agost de 1926, escenifiquen La mort de l’escolà. Per La Comarca Bergadana (1-XII-1928, nº 299) sabem també
que la secció femenina del grup catòlic que actuava en aquest local estava formada per les senyoretes Font, Quintana, Masforroll,
Vidal, Santacreu, Giró, Pecamins i Puig. Hi havia també una secció infantil.
El Centre d’Acció Catòlica que feia teatre a la postguerra posa en escena l’obra de Rosés i Albanell La venjança de Jesús i la
comèdia de Fco. Lorenzo Gàcia El millor dependent del món, entre d’altres. Potser els membres pertanyents a les dues seccions
corresponents -masculina i femenina- van nodrir el grup mixte que actuà vers els anys 50, al qual es devia incorporar jovent i
prengué el nom de Grup Escènic “Gironella” format per Carme Rovira, Carme Oliveras, Maria Canals, Núria Vilaseca, Joana
Blanch, Rosalinda Adsuar, Ramon Macià, Joan Macià, Rosend Pecanins, Pere Bartrina, Joan Marigot, Jaume Soler, Josep Mª Ricart,
Jaume Rusiñol (apuntador), M. Xuriach, Ernest Bartoló, J. Camprubí, J.Mª Martí, Josep Font Plana. Les obres representades al
Teatre-Cine Ideal foren les pròpies de teatre català de l’època: començaren amb una obra de Folch i Torres, D’aquesta aigua no en
veuré, continuaren amb Sagarra: Les llàgrimes d’Angelina (19-9-1953) i L’amor viu a dispesa (8-5-1954), després escenificaren
altres autors com Jaume Villanova La cura d’amor de (27-11-1954), Josep C. Tapias i Santiago: Una història qualsevol
(programa, 1955 al cine Ideal) entre d’altres, algunes de les quals, recordarem en els homenatges a la vellesa. Els programes
donaven explicacions sobre l’obra, els personatges i fins i tot incorporaven algun fragment de l’obra, a més del repartiment.
Altres grups de la comarca venien a Gironella, com ho fan els Amics del Teatre de Berga.
Els Homenatges a La Vellesa, segons els programes de mà de què hem disposat, van tenir lloc els anys 50 al Cine Ideal:
El I Homenatge a la vellesa organitzat pel Patronat Local de la Vellesa (31-5-1953) inclou en el programa diverses funcions teatrals,
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una al Centre Catòlic, i com a homenatge a la infància, s’estrena una obra de N. Ballarà i la peça còmica dels Germans Quintero
Mañanita de sol, a càrrec de Francisca Rosinyol i Ramona Montraveta, així com dels joves Pere Bartrina i Jaume Soler, membres
del Grup Escènic ”Gironella” esmentat, al cine Ideal cedit per Ricard Puigferrat.
En el II Homenatge (23-5-1954), al Cine Ideal, el Grup Escènic Gironella presenten el guió L’encís del ballet català, escrit per Mª
Josefa Brandoly de Truyols de Sabadell.
En el IV Homenatge a la Vellesa, (17-6-1956), entre els actes previstos per a la vetllada literària, hi ha la representació per un
quadre d’afeccionats, no sabem quin, d’un fragment d’una escena de l’obra d’Ignasi Iglésies Els vells.
En l’edició de 19-5-1957, es representa l’obra d’Apel·les Mestres: Els inseparables, “divertido pasatiempo” , interpretada per “las
viejas glorias del teatro de Gironella, Ramon Macià, Ramon Guixé i Feliciano Martín, (devien ser del grup anterior, el de la
posguerra o fins i tot algun d’abans de la guerra) amb la col·laboració de Jaume Rosiñol. L’acte públic es retransmès per Ràdio
Berga.

c. ELS AMICS DEL TEATRE
Gironella sempre ha estat molt arrelada a l’afecció teatral, però la manca d’un teatre durant un temps al poble, des de
la desaparició del Centre Catòlic, (es feia alguna representació esporàdica als col·legis); feia difícil la seva
pervivència. Després de la seva reconstrucció i acondicionament com a Casal Parroquial, des del març del 1981 a
l’agost del 1982, fou inaugurat pel bisbe Miquel. En el Full diocesal del 14-2-1982 hi consta el deute de la reforma
del Casal Parroquial: 5.834.981 ptes., d’un pressupost total de 14.414.054 ptes. El teatre és a la segona planta. El
grup teatral Amics del Teatre l’inaugura.
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A l’estiu de 1976 un grup de gent (vint-i-cinc persones) amb molta afecció i il·lusió pel teatre comencen a cercar
alguna obra i des de llavors va néixer el grup Amics del Teatre segons ens explica un portaveu del grup en l’article
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divulgatiu de l’entitat que apareix en El Vilatà, nº 5 (juliol-agost de 1981). Aquest grup protagonitza l’activitat
escènica en aquesta població d’ençà que es formà el 1977 i s’hi presentà públicament el 26 de març d’aquest mateix
any amb l’obra Jo seré el seu gendre. La fan al Victòria, a L’Hospital de Sant Roc de Gironella, a l’Ateneu de Sant
Salvador i al cinema de Viladomiu Nou (12-2-77). El repartiment és: Pilar Calvo (Agustina), Jordi Vallbona (Eduard
Giralt), Roser Ribera (Esperança)), Lluís Serra “Paco” (Vicenç i director), Pepita Bartrina (Dña. Rosa), Lluís Alberts
(Alfred Delhom), Joan Torra (apuntador). La recaptació aproximada és de 50.000 ptes.
El grup rep una subvenció per les seves representacions, bona part amb un estil còmic, per diverses poblacions
catalanes, sobretot del Bages i del Solsonès; en ser inclosa dins la promoció del Pla Cultural de “La Caixa”. El grup
ha estat format per molts actors i actrius al llarg dels anys, dirigit per Jaume Rusiñol, Ramon Macià, Lluís Serra o
Ernest Bartoló (de l’anterior grup) al començament i després per Jacint Valldaura.
La segona obra que el grup porta a l’escenari és El millor dependent del món de F. Lorenzo Gàcia. Hi intervenen els
mateixos intèrprets i dos més, Josep Vila i Manuel Pla, a més de Lourdes Vergara que fa d’apuntadora. També es
representa a l’Hospital i el Victòria de Gironella, a l’Ateneu de Casserres, a l’Ateneu d’Olvan i al cinema de Navàs.
La recaptació aproximada ja és de 100.000 ptes.
La 3ª obra que representen és Dos embolics i una recomanació. S’incorpora en Josep Buscallà.
Altres representacions del Grup Amics del Teatre són: Necessito una infermera d’Assumpta Gonzàlez, interpretada
per Jordi Vallbona (Ventura), P. Calvo (Marta), C. Vallbona (Eva), J. Fornells (Srta. Clot), Balbi Ruiz (Sílvia), Ll.
Serra (Albert), J. Vila “Pep gordo” (Albert), Josep Ll. Soto (Miquel), R. Ribera (Sra. Mart´), X. Llobet (Pere Picarol)
i Ll. Alberts (Jordi), i en l’equip tècnic: J. Rosiñol, E. Bartolò, Ll. Serra, L. Vergara i J. Garcia. Es fa al Victòria i
al’Hospital, amb una recaptació aproximada de 145.000 ptes., El gran sotrac, amb sis intèrprets; Un mort sobre
l’asfalt de Fco. Lorenzo Gàcia al cinema Victòria (9-12-78) dirigida encara per membres del grup anterior, Els llits
de Valldemossa comèdia en dos actes d’Agustí Soler i Mas, amb la qual el 1980 l’agrupació d’Amics del Teatre
guanya el primer premi en el primer concurs de Teatre comarcal que es celebrà a Vilada, interpretada per R. Ribera,
Arceli Vilaplana, J. Vallbona, Ll. Serra i Balbi Ruiz. La direcció tècnica és de Lluís Gavaldà i Subirachs, la fan al
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Victòria amb fins benèfics (8-12-1979), al cinema Imperial de Puig-reig, (19-1-80), a St. Joan de Torruella, al Casal
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Catòlic de la Pobla de Lillet, a Rajadell i al Casal de la vila de Bagà;

Don Jaume el Conquistador de Serafí Pitarra, El retaule del flautista la fan el 1980 al Victòria idesprés en
col·laboració conjunta amb el grup teatral de la Colònia Rosal ; Dos marits per a una dona (abril de 1981 al
Victòria, l’Hospital de Gironella i a l’Envelat de Cal Bassacs per Festa Major, a Rajadell el juliol, i a Vallcebre (6-182), Olvan (10-1-82) i Cal Rosal (8-5-82) i entremig, les actuacions de Terra Baixa.
Efectivament, el grup Amics del Teatre duu a l’escenari l’obra de Guimerà Terra baixa (El Vilatà, 1/02/1981, pp.67) quan es compleixen vuitanta-quatre anys de la seva estrena a Catalunya, a Tortosa, el 8-2-1897 per la Cia. Teodor
Bonaplata. La fan ja a l’octubre, sota la direcció de Ramon Aspachs. Els moviments en l’escenari van ser molt ben
coordinats i en resum el balanç es potconsiderar positiu” (Regió 7, 22-10-1981). Una altra representació té lloc al
cinema Victòria els dies 14 i 15-2-1981, segons el programa i el número 1 de la revista local El Vilatà (març 1981)
on trobem un comentari sobre l’esmentada representació i les crítiques d’un espectador i de Ramon Buscallà. A més,
ens informa del cost del lloguer del cinema Victòria: 85.000 pessetes, i del repartiment
En la crítica de l’espectador, sobresurten els aspectes positius i els errors són minimitzats amb diplomàcia: la dicció
és molt correcta, la interpretació de la Nuri per la Roser Ribera és elogiada, pels grans dots escènics i la dicció fluïda
de matisos i canvis de to, que disculpen alguna distracció; l’Antoni Rafart féu una molt bona interpretació, encara
que reconeix que en algun moment foren excessius els seus gestos i el maquillatge no fou del tot encertat. També
parla bé de Xavier Llobet en el seu paper de Sebastià, de Jordi Macià (Xeixa), de Josep Vila, Balbi Ruiz i Imma
Subirà, entre d’altres. El vestuari és adequat i la caracterització en general és bona, així com la música ambiental està
ben escollida i els efectes escenogràfics molt encertats. Però és inadmissible el manxó utilitzat en l’escena de la
Marta ventant el foc per ser massa modern. En conjunt, conclou l’espectador, valia la pena d’assistir-hi.
En la crítica de Ramon Buscallà també hi trobem aspectes positius i negatius: no dubta de la professionalitat dels
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membres del grup, tot i que no s’ha d’oblidar que no deixen de ser uns afeccionats motivats que s’estimen allò que
fan, i això és bo, perquè no es vegi malmesa pel sentit lucratiu. En el repàs avaluador de l’obra i de l’actuació dels
artistes, reconeix el mèrit del treball col·lectiu dels Amics del Teatre, que tingué cura de transmetre les dicotomies de
l’obra: amargor-dolcesa, alegria-tristesa, innocència-dolenteria, amo-serf, terra alta-terra baixa. La dialèctica actorespectador també fou assolida. Els actors interpretaren bé el seu paper memoritzat, només caldria millorar la
dosificació de la veu; així com aprofitar més l’espai escènic i remarcar els efectes lumínics i musicals apropiats,
començar la representació amb puntualitat, perquè no es pugui parlar despectivament del teatre de “poble”. En
definitiva, es tracta d’encoratjar el grup dels Amics del Teatre que han elaborat una recreació de l’obra, conjuminant
creació i espectacle amb cert enginy.
Altres testimonis presents en la representació destaquen sobretot la magnífica representació de Jordi Vallbona,
home clau en el teatre gironellenc, en el seu paper de Manelic.
L’obra és representada a Bassacs, el 18 d’abril, amb motiu de la festa major i a Vallcebre i a Olvan, durant el mes de
gener, dia 6 i 10 respectivament del 1982.
-De Dos marits per a una dona, vodevil de dues hores de durada, disposem d’una crítica signada per D.A.R.O., que
aparegué en El Vilatà (núm.3, maig de 1981), i on esgrimeix un comentari sobre el teatre en general. Defensa un
teatre com a font de cultura a més de reflexionar sobre la interpretació dels personatges i la trama.
Diu el crític que el grup ha demostrat la seva capacitat per interpretar tots els gèneres, anant del gran drama de la
Terra baixa al divertit vodevil. Ara bé, es pregunta si aquesta obra ha convençut de debò als espectadors, si ha estat
prou correcta la interpretació de cada personatge, i globalment, la resposta és afirmativa. Pel que fa a la trama
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d’embolics que presenta l’autor, és molt bona, si es té en compte que és una obra tradicional; però observa que al
tercer acte, es veu de seguida que serà el culpable. Llavors comença les crítiques negatives: l’exageració, perquè els
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actors no actuen amb naturalitat el paper que han d’encarnar. Però no gosa de fer una anàlisi de cada un dels actors.
En segon lloc, la improvisació d’acudits que surten de l’original i s’adrecen directament a persones conegudes del
poble o entitats, que qualifica de mal gust, d’anti-democràtic, perquè va contra la dignitat de les persones afectades.
En tercer lloc, la fluixedat.quant a saber-se el paper.
Tanmateix, el crític suggereix que es faci una presentació de l’obra prèvia a la representació, i especialment hauria
estat profitosa en el cas de l’obra de Guimerà, per tal que l’espectador jove vagi orientat quan es tracta d’obres ja
desfasades i facilitar la comunicació entre actors i públic. És un element del teatre modern que cal tenir en compte.
Vol que sigui sobretot una crítica constructiva.
Finalment, el crític anima el grup, agraeix que participi en la fruïció que proporciona l’espectacle teatral al poble,
perquè així enriquim el teatre, un art que qualifica de meravellós.
-La Pepeta no és morta. (31-10-1982) En Joan Macià i Pla fa la crítica en el número 18 de la revista local El Vilatà.
L’obra escollida és una comèdia escrita per divertir, però el defecte que hi veu el crític és el fet d’estar pensada per a
un sol actor, Prudenci, qui deixà a tots els altres com a papers molt secundaris i això comporta que l’actor que
representa aquest paper ha de fer un esforç extraordinari, cosa ja reservada als professionals del teatre, mentre que els
qui l’acompanyen han de representar papers que passen sense pena ni glòria. Tractant-se d’una majoria d’afeccionats
al teatre, s’esperen petits defectes, no obstant això, són encertades l’actuació de Jordi Vallbona, qui va treure bastant
profit del seu paper, i les escenes de l’enterrament, en què el protagonista va delectar el públic amb les seves dots de
ballarí.
Finalment, en Joan Macià estimula el grup perquè continuï la seva tasca i pensi en la seva responsabilitat vers al
nombrós públic assistent. Aprofita per retre homenatge al qui fou un dels primers afeccionats al teatre a la vila, en
Joan Marigot i Escofet.
-Benvingut Mossèn Vidal, En el Vilatà (núm. 23, maig de 1983) trobem una crítica de R.V. de l’obra Benvingut
Mossèn Vidal! interpretada pel grup Amics del teatre de Gironella. L’opinió és que no és aquesta la millor obra que
aquest grup ha presentat, tot i que cal resaltar la consolidació del grup d’actors en el seu treball, encara que continuïn
essent un grup d’afeccionats, i el detallisme que fa que el quadre escènic es vegi molt més acurat.
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L’obra escollida és una obra de temàtica desfasada en la vida actual (caciquisme rural, comunistes perillosos, amors
impossibles per aquestes circumstàncies) però, en canvi, la representació és encertada i els actors assoleixen la
diversió del públic. Treballen bé en Ramon Soler fent de caporal de la Guàrdia Civil, en Jordi Vallbona fent de
mossèn, l’Araceli Vilaplana, de majordoma; en general tots fan bé el seu paper; només alguns secundaris han de
millorar la seva actuació perquè els manca una mica d’espontaneïtat i convindria que entressin més en el seu
personatge. En general, s’adverteix una superació progressiva dels actors. El pitjor, doncs, no és pas la interpretació,
sinó l’elecció de les obres. L’autor de la crítica suggereix que es faci una millor tria de les obres, unes que connectin
millor amb la realitat actual i suscitin major interès per si mateixes. Acaba felicitant el director escènic, en Jacint
Valldaura i animant al grup perquè continuï la seva tasca de retornar l’interès pel gènere teatral.
L’obra és una comedieta que s’adapta a les possibilitats del grup, ja que el director confessa en una entrevista que no
s’atrevia a fer projectes més ambiciosos al principi, després d’haver deixat durant un temps el teatre.
-El sainet L’home de palla, interpretat per B. Ruiz, R. Ribera, Ll. Albets, R. Soler i M. Rosiñol al Victòria; La cura
d’amor de J. Villanova, a l’Hospital i al Casal Parroquial de Gironella (4 vegades), Col. Rosal. Col. Guixaró i Puigreig
Amb aquesta obra de 1983 es consolida el grup en tant que s’aconsegueix un equilibri dels actors sobre l’escena, la
qual cosa demostra una major seguretat i domini de tots els quadres escènics. A més, s’anuncia un sainet per a la
tardor i el retorn de la representació dels Pastorets a la vila de Gironella.
En la representació, s’hi observen alguns canvis respecte d’altres, el més destacable són les pauses precises, fruit del
major domini de l’obra i molt bona disposició dels actors que es deu al treball del director.
El Casal Parroquial també es va consolidant com a local de teatre, tant per cabuda del públic com de l’escenari, en
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ser un espai reduït, el públic pot viure més intensament l’espectacle, tanmateix , el so i la visió són perfectes.
En El Vilatà del juny del 1984 (núm. 32) es publica un reportatge sobre el grup dels Amics del Teatre com a grup
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ben consolidat i amb nous projectes que gaudeix de l’èxit allí on va, inclou una entrevista al director des de fa un
any i mig en Jacint Valldaura. Ens explica els seus inicis i els nous projectes.
En Jacint Valldaura començà acceptant la seva col·laboració amb el grup per fer els Pastorets infantils a finals del
1982, després va venir Benvingut Mossèn Vidal, a continuació, ja va gosar de fer La cura d’amor i d’aquí vingueren
Els Pastorets, dels quals, en parlarem en un capítol apart.
A Cal Bassacs, per la festa major (21-4-1984), en un envelat, representen Les joies du foyer (Les delícies de la llar ,
una obra en què s’hi podien incloure números de cabaret i per això semblà adient. L’esbart Sant Jordi de Gironella
hi col·laborà. D’aquesta obra se’ns parla a la revista El Vilatà núm. 32 (juny 1984) La fan després a Gironella per la
Festa Major, al Casal. És un típic vodevil d’embolics, entretingut i divertit, que tingué com a atractiu la novetosa
introducció de diverses actuacions que proporcionaren varietat i dinamitzaren l’obra. Alguns números musicals fins i
tot foren molt acurats i reeixits.
El Vilatà del juny de 1987 (núm. 54) ens proporciona una altra crítica d’un espectador de l’obra que el grup
interpretà per aquestes dates al Casal Parroquial en cinc representacions: El marit ve de visita (foto). Sembla que el
grup Amics del Teatre van fer cas a R.V. perquè en aquesta ocasió trien una obra més actual, encara que fou
estrenada anys enrera. L’espectador elogia el decorat, la millora en la declamació i en el moviment d’escena, els
nous valors artístics i la representació acurada dels seus papers. Resta importància a alguna sortida fora de to per part
d’algun actor en interpretar el seu paper i esperona el grup per a la seva continuïtat, els anima a seguir treballant amb
voluntat i tenacitat com han vingut fent des que representaren la seva primera obra Jo seré el seu gendre.
El repartiment fou: Roser Ribera, Mercè Joaquin, Balbi Ruiz, Lourdes Vergara, Concepció Algué, Eulàlia Rial, Xavi
Llobet, Antoni Rafart, Jaume Soler (apuntador), entre d’altres, sota la direcció de Jacint Valldaura.
A l’any següent, segons podem saber per El Vilatà (núm. 64, juliol/agost 1988) concretament durant els dies 11, 12,
18, 19 de juny a Gironella i el 9 de juliol a Cal Rosal, el grup Amics del Teatre representen El senyor Martí ja torna
a.... refilar , obra divertídissima i molt ben interpretada, segons ho testimonia l’escrit que figura en aquesta revista
local referit a la posta en escena. Comenta també la millora interpretativa, constant en tots les crítiques que hem anat
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llegint.
-L’acaparador i El bon policia (5 representacions a Gironella), La Mare..., quina nit (10-10-1987), entre 1989 i
1991: Dos embolics i una recomanació, De lladres i policies, enfocada amb una tècnica diferent a les anteriors, a
causa de la manera de fer el canvi de decorats sense baixar el teló, cosa que fa que el moviment a dalt de l’escenari
no pari mai, L’amor viu a dispesa (4 actuacions al maig del 1990, al Casal) , El retaule del flautista, a Cal Rosal,
(programa) amb músics i cantada pels mateixos actors en directe, L’oncle Anton de Joan B. Ripoll; la majoria de les
obres sóncòmiques, però també han representat altres gèneres com el drama a La ferida lluminosa de Sagarra (7-121990) , on s’aconseguí fer plorar el públic. Continuen amb el Poema de Nadal, Don Jaume el conquistador de
Serafí Pitarra al llarg cap de setmana de Tots Sants al Cinema Victòria, per on passaren més d’un miler de persones,
un èxit de públic considerablement important, tant a nivell local com comarcal. El repartiment és de setze persones,
quinze de masculins. El paper femení de Donya Constança, filla del rei de Sicília, l’interpreta Imma Subirà; el paper
de Jaume I d’Aragó el fa Jordi Vallbona. La resta dels personatges són de la cort del rei, o bé, títols nobiliaris dels
seus territoris. L’obra ens mostra les trifulgues del mític rei conqueridor tant a la guerra com amb les dones. El rei,
que contreu una malaltia, deixa embarassada Donya Constança, problema que es resol casant-se amb el seu fill Don
Pere.
A l’any següent: Esclat (24-6-92), Diari d’Anna Frank (per la Fira de la Puríssima de 1992).

ro

sa

m

ar

ia
s

er

ra

.c
a

t

El grup Amics del Teatre organitza el Primer Festival de Teatre Jove al carrer, dins el XVI è Pla d’Acció Cultural
de “La Caixa”, en el casc antic de la vila, a la plaça de l’Església, a la Plaça de l’Ajuntament i a la placeta. (12,13 i
14-7-1991) El Vilatà ens ho explica en el número 43.
Les representacions previstes pel divendres són:
Subsòl, a càrrec del grup Estaquirot (comèdia) i Estraperlo per Teatre de text.
Pel dissabte, tres actuacions: Lisístrata, per la Cia Ospa; Pels pèls del grup escènic La Tramoia de Santander (els
espectadors decideixen qui és l’assassí i l’obra s’acaba segons la decisió presa pel públic assistent), En groc de
Zootrop, (titelles)
Pel diumenge, dues obres: El vano, per la Teatral, dins l’estil italià Comedia del arte, d’argument força convencional
basat en embolics amorosos; El general torna a casa, representació del grup Scena. Amb aquesta obra es tanca el
festival., la valoració del qual pels mateixos Amics de Teatre és del tot positiva. El públic respon bé, això fa pensar
en la seva continuïtat, com una manera de potenciar el teatre a la vila, obrint-se a altres estils i tècniques.
En el Festival de teatre jove al carrer de 1992, hi participen:
-Accions, espectacle de carrer, a l’Avinguda Catalunya.
-Grup de Teatre de Foment Cultural de Súria: L’Hèroe de S. Rusiñol, i Grup Teatral Capellades: Tevye el jueu,
direcció de Pep Vallès, a la Pl. de l’Ajuntament.
-Colax, Cia. de Teatre del Maresme: Les auques de la família Taiona, text i direcció de Feliu Plasència.
-Marceline i Sylvestre: A la deriva, i Cirkus-Kus tot circ, a la pl. de l’estació.
Dins del grup es produeix una escisió, llavors l’elenc Amics del Teatre comença a fer representacions en
col·laboració amb el grup La Tramoia de Cal Rosal, del qual ja n’hem parlat en un capítol anterior. I el grup que se
separa forma La Gresca.
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ELS PASTORETS
Els Pastorets per a adults tornen a Gironella després de 20 anys sense representar-los, segons ens explica El Vilatà (núm.28, gener de
1984), a càrrec del grup Amics del Teatre dirigit per Jacint Valldaura.
El muntatge complexe que requereix la representació, juntament amb la inexperiència en el domini dels efectes de so, de llums, de decorats,
així com d’altres dificultats com cantar en directe i sense piano, suposa un repte pel director d’escena, en Jacint Valldaura i els actors del
grup, que acaben fent uns Pastorets de Folch i Torres adaptats a les seves possibilitats. Hi intervé molta gent jove. La bona coordinació i
dinàmica entre tots els participants fa que l’espectacle -de més de dues hores- sigui entretingut i digne de veure.
Malgrat la complexitat de l’espectacle i les dificultats esmentades, l’espectacle al Teatre del Casal té èxit de gent i tots es queden amb les
ganes de repetir a l’any següent.
Efectivament, els Pastorets arrelen i pel Nadal de 1984 es vol fer una representació més original i agosarada. Segons explica el director
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Jacint Valldaura (El Vilatà núm. 35, juny 1984) el grup ha fet una recopilació de Pastorets adaptats als actors, al seu escenari, a les seves
possibilitats, basant-se en L’estel de Natzaret, però recreant elements nous per evitar les comparacions amb d’altres que es representen arreu
de Catalunya per les festes de Nadal i Reis. Han de fer unes quantes modificacions a l’escenari, perquè no està gaire ben preparat. La
música continua essent un problema per la manca d’un piano, que obliga a cantar en directe i a trobar un director d’assaig, cosa gens fàcil.
No obstant això, una seixentena de persones tenen cura de la representació, en què també intervenen els membres de l’Esbart de Gironella,
que sota la direcció de Rosa Maria Postils, dansen el ball dels dimonis, el de les bruixes i els pastors. Com que la música en molts casos és
en directe, cal la col·laboració de la professora de música del Col·legi La Anunciata, na Roser Casals.
Per aquests Pastorets, estrenats el dia de Nadal de 1984, compten amb un pressupost de 700.000 ptes, de les quals unes 450 s’han destinat a
l’adquisició del material de llum, efectes especials, vestuari, etc. Però a més, s’ha anivellat l’escenari, s’ha fet més ferm i estable, ja que el
terra era de tauló i estava en males condicions. S’ha fet també una altra entrada a l’escenari per donar més espai als actors. Es fan un total
de sis representacions.
A la revista El Vilatà del febrer del 1987 (núm.51) Jaume Soler ens comenta la representació durant les festes nadalenques dels Pastorets:
s’ha constatat una superació tant en la representació com en l’actuació dels actors i la resta del personal. L’èxit es deu a l’esforç i entrega
de moltes persones, moltes d’elles que treballen a l’ombra. Els Pastorets són difícils perquè tothom els coneix, això vol dir que s’han de
declamar molt bé.
Aquest any és el primer que reincorpora com a novetat les “garrofes”, tot i que ja s’havien cantat temps enrera. Encara no s’ha convocat el
concurs com es fa a Berga. Les “garrofes” constitueixen un element necessari en el Pastorets, sempre que estiguin ben fetes, que vagin
d’acord amb la música. Serveixen per fer una crítica a persones amb carrecs públics o a entitats, que han de saber agafar-se amb bon humor
les crítiques.
La particularitat gironellenca és que les “garrofes” són cantades pel protagonista principal.
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A l’any següent, es convoca el primer concurs de “garrofes” a Gironella. Els Amics del Teatre agraeixen mitjançant El Vilatà (núm. 59,
febrer 1988) la gran acollida del públic als Pastorets que incorporaven com a innovacions l’adquisició d’un equip nou de llums i música,
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millorant així la megafonia per tota la sala i s’han canviat les politges de latramoia.
En la 1ªedició el jurat format per Ramon Codina del Gremi de comerciants, president; Lourdes Vergara dels Amics del Teatre, secretària;
Josep M. Ricart en representació de l’Ajuntament, Dolors Balaguer, del CP de Gironella, Concepció Caus del CP de Cal Bassacs, Roser
Casals de C. Anunciata, Carme Rota de Sant Tomàs de Aquino, Carme Valls del GIC i Josep Rafart de El Vilatà; premien les garrofes que
porten com a lema “Refilant”, Josep Busquets guanya el segon sota el pseudònim “Per distreure’ns” i el tercer premi és Jaume Rossiñol,
sota el lema “GANA-87” Es concedeixen també tres accèssits: a “Cal Fonoll” dels alumnes del vuitè-S del CP de Gironella, a “Les
promeses” dels alumnes de vuitè-V també del CP de Gironella i a “L’abocador” de Palmira Reig.
Maria Domènech guanya el primer premi de garrofes, el segon per a Jordi Puntas i Jaume Fíguls, guanyadors de l’anterior edició, el tercer
en Josep Mª Busquets. El dia 8 de des., al Casal Parroquial es fan públics els noms del guanyadors. El jurat està constituït per Mercè
Joaquim, Balbi Ruiz, Miquel Rusiñol, Antoni Rafart i Jaume Soler.

file:///H|/web%20rms/rosamaria/teatrebergueda.html[27/08/2011 0:02:02]

ro

sa

m

ar

ia
s

er

ra

.c
a

t

teatrebergueda

Els Pastorets tenen continuïtat els anys següents.

d.GRUP DE TEATRE LA GRESCA
El grup La Gresca neix, doncs, el 1993, com a resultat de l’escisió produïda dins el grup d’Amics del Teatre. Els membres de l’antic grup
que es separen formen aquest nou elenc que es presenta amb l’obra Allò que tal vegada s’esdevingué de Joan Oliver, el dissabte 23-101993 (també 24, 30, 31 i l’1 nov.), al Teatre del Casal (programa a baix)
El repartiment és el següent: Xavi Llobet (Adam), Mercè Joaquim (Eva), Jordi Vallbona (Caín), Toni Rafart (Abel), Roser Ribera (Nara),
Balbi Ruiz (Querub), Lluís Serra (Diable), Lluís Serra (Veu de Jahve), i en l’equip tècnic, Josep Vila i Jordi Roca es fan càrrec de
l’escenografia, Salvador Corominas, de la il·luminació; Concepció Algué, del vestuari; Jaume Soler, traspunt; Montserat Rotllan en la
percussió. El director del grup és en Jordi Vallbona i Sadurní.
La següent representació és un espectacle de mim que transmet tendresa, dolçor, però també un sentit amarg sense oblidar l’aire còmic:
Clochard Show, segons la idea del director del grup que s’inspira en la interpretació que en fa de l’obra el grup Trappa dirigit per Paco
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Mir. Després fan el musical Oliveri, amb la col·laboració de la Coral Rossinyols, el 1994 participen en la Festa d’Homenatge a la Gent
Gran i fan Aquí hi ha marro, però és amb la comèdia humorística En busca del Roldán perdido, que el grup de teatre gironellenc obté un
gran èxit i adquireix una popularitat inesperada. La primera representació té lloc el dilluns de Carnestoltes, a les deu del vespre; la segona,
al cinema Victòria, el dissabte 4-3-1995. Entre les dues, 800 persones, que omplen la sala de gom a gom, presencien la paròdia que fa el
grup del cas Roldán. Aquesta obra narra en clau humorística l’exhaustiva recerca del Roldán gironellenc –en Toni Rafart- per originals
indrets d’Espanya (una improvisada platja a Madrid, la ruta del bacallà a València, una sala d’striptease a Barcelona, el carnaval de
Tenerife, les mines d’Astúries o bé la Maestranza de Sevilla) per part de tres detectius caracteritzats d’Indiana Jones, que són encarnats per
Salvador Corominas, Xavier Llobet i Jordi Roca.
El final de la primera representació –la fugida de Luis Roldán del local d’streptease barceloní- es canvia en la segona, en coincidir amb
l’anunci de la detenció de l’exdirector general de la Guàrdia civil L.Roldán. Aquest fet va provocar que el grup teatral es plantegés fer una
nova representació amb un nou final, la captura de Roldán en un saló de massatges de Tailàndia. La casualitat va fer que aquest espectacle
sobretot carnavalesc –més que una obra de teatre-, segons paraules del propi director en Jordi Vallbona (Regió , 7-3-1995), provoqués un
gran enrenou i es fes molt popular el seu protagonista.
Els següents espectacles han estat: No em toquis la flor de Ll. Coquard (programa, repartiment ), Els meus marits m’enganyen, de Nicasi
Camps i Pinós, al Victòria (desembre de 1996) (programa), han participat en festes majors i carnestoltes dels darrers anys: Show Gironella
(1996) ( programa), Viagra show (1998, a Cal Bassacs); i també ésproductora de l’actuació de la Cia el Rex Condal que presenta De la
tête aux pieds a la Festa Major de Bassacs de 1999. Els tres darrers espectacles són d’un altre caire, el monòleg La infanticida de Víctor
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Català (24-9-2000, a l’església vella), Pels pèls de Paul Potner (27/28-5-2000 al Local del Blat) i El trampós entrampat de N. Hassy
(21/22-4-2001, al Local del Blat. (programa i repartiment)
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e. RAMON SABORIT I COMELLAS
Hem de fer referència a aquest autor teatral nascut a Gironella el 1906, que fou Rector de Viladecans i morí a Barcelona el 1989, perquè publicà unes quantes obres, segons el recull que fa Ureña en el seu llibre
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Autors de la comarca del Berguedà i les publicacions periòdiques de la comarca. Aquestes obres, publicades a Barcelona entre els anys 1330-1950 a la Biblioteca Popular de Teatre Catòlic, són:
Llar morent, drama en tres actes (1932), El príncep que cercà la felicitat, poema líric medieval entres actes i 11 quadres (1933), Corona de sacrifici, Flor enmig les trinxeres, Francina, la germana; Neu als
cims i foc al cor, comèdia dramàtica en tresactes estrenada al Casal Popular de Rubí, per Pàsqua de 1933, Pàtria ofesa, Ferran de Liost, Si jo fos princesa...! (1934), Cors d’àngel, Idil·li pastoril, Fulles d’una
rosa, quadret escènic per a nenes. Pàgìnes viscudes de l’infantesa de Sta. Teresina de l’Infant Jesús, estrenada el 3 d’octubre de 1930 (tres personatges femenins) al Col·legi Filles de Jesús de Teià (public. el
1934) i Florida de virtuts.
f. ALTRES ESPECTACLES
-El grup manresà Grup Teatre del Farcell representa al Casal Parroquial Els mites de Bagot de Xavier Romeu (6-2-83)
-En el Cine-Teatre Victòria, ala cia. de teatre Paco Martínez Soria representa El fabricant de fills (19 de novembre de 1983)
-La iaia de Roberto M. Cossa (trad. d’A. Soler i Mas) també pel Col·lectiu d’Actors Manresans, dins el XIè Pla d’Acció Cultural (16-3-1986)
-Al Casal Parroquial, Matraca Teatre presenta l’obra Aleshores i ara, sí (18-2-1995)
-Per la Fira de St. Josep (19-III-1995), a l’església vella, el Grup d’Actors del Lluçanès GALL ofereix el seu espectacle Plaer de dona, amb textos adaptats de diverses escriptores catalanes.
-El GALL representa l’obra Pudor de cremat que tracta sobre els focs de 1994 al Bages i al Berguedà. (8-3-1997)
2.PUIG-REIG
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La població de Puig-reig és situada a la riba esquerra del Llobregat, a una altitud de 445m, amb una extensió de 46,23 kms 2 i una població de 5.748 hab. Quant al teatre, hi hagut al llarg del s. XX diversos
grups teatrals, als quals farem esment. També dedicarem un espai a un actor nascut a Puig-reig, en Víctor Israel. En un altre capítol, estudiarem el teatre de les colònies del Baix Berguedà, allí inclourem, doncs,
el teatre en les colònies de Puig-reig.
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Anys 20-30 Cine a la Masia de la Serra de Cap de costa: Grup artístic de Puig-reig
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Cine Imperial, propietat de Jaume Ballarà des del 1934
Teatre Col·legi La Salle

Teatre del Centre Catòlic (1955).Agrupació Recreativa Nostre Jovent
Sala de festes Siroko: Carrilet Teatre
Grup Antaviana Teatre

a. EL TEATRE ANTERIOR A CARRILET TEATRE
Pel que fa als locals, en el primer cine construït l’any 1920 en un pati situat molt a prop de la plaça de la Creu, propietat de la masia de la Serra
de Cap de Costa, segons iniciativa de Fernando Besa i de Ramon Vilanova, fill de l’esmentada família de la Serra, ja s’hi feien representacions
teatrals. Possiblement hi actuava el Grup Artístic de Puig-reig els anys 20-30. Sembla ser que el 5 de juliol de 1932 s'estrena a l'Imperial una
obra d'un autor local, en Francesc Parcerisa: La fàbrica vella, drama social en tres actes. fou autor d'una altra obra revolucionària: La voluntat
d'un poble.En parlem a l'apartat de la Còlonia Manent.
També hi feien venir tres o quatre vegades a l’any, a causa de l’elevat pressupost, companyies de revista com la de Santpere que presentà entre
d’altres comèdies La senyoreta ha relliscat. El 1934 es traspassa al local al pastisser Jaume Ballarà, el qual arrenda el cine anomenat Imperial
fins el 1983 en què tanca les portes.
Per a Jaume Ballarà, el cine Imperial (FOTO 2001) esdevingué una part important de la seva vida. En els anys 50 es converteix en empresari,
formà una societat empresarial amb Baliella i Lecumberri i posaren en marxa altres cinemes a Barcelona, eren socis del cine de Gironella,
juntament amb Jordi Boixadera, del Kursaal de Casserres, del Cine Casino de Berga, juntament amb Manel Sistach, i el mateix sistema s’aplicà
file:///H|/web%20rms/rosamaria/teatrebergueda.html[27/08/2011 0:02:02]

teatrebergueda

durant alguns anys en el cine de Navàs i durant un temps també subministraren les pel·lícules del cine de la Colònia Vidal. Locals en què a més
de projectar fims, s’hi feia teatre de varietés, com ara la representació de la revista de la Companyia Demons una tarda del diumenge que gaudí
de gran èxit de públic. Tanmateix, un sabater, Eduard Pey, dirigí les obres que un grup local representà esporàdicament en el Imperial. Els nous
propietaris restauren el local el 1953, es renovaren l’escenari, les butaques, el vestíbul....

b.GRUP ARTÍSTIC DE PUIG-REIG
El grup que va actuar al poble els anys 20-30 estava format per J. Argemí, Josep Badia, A. Vidal, J. Pons, Josep Ratera, Marian Altimiras, Josep
Pidalesena, Marc Valette, les germanes Virgili... entre d’altres, que va representar una obra de Vinyes sota la seva direcció el 1927: Recó de
xiprers.
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c.L’AGRUPACIÓ RECREATIVA NOSTRE JOVENT
Joan BALLARÀ I ABAYÀ nascut el 1936 a Puig-reig, és autor de diverses obres que foren representades per aquest grup. J. Ballarà s’inicià en
el món teatral els anys 50, al Col·legi La Salle de Puig-reig. Al teatre del col·legi, es feien algunes obres en castellà amb homes sols, ja que el
director del centre estimulava l’activitat teatral. Es feien els Pastorets. Ballarà es feia càrrec de treure els caudals de cada paper. Amb 18-19 anys,
escriu per a representar a la festa de comiat del director l’obra Secret d’ofici (1955). És llavors quan es comença a fer una colla de joves que
actuaran a Puig-reig i en altres poblacions, concretament al Teatre del Centre Catòlic, inaugurat el 1955, fins que han de deixar-lo perquè la
indústria Embotits Caus hi va voler posar la fàbrica en el mateix local i llavors el grup es dissol. Als anys següents, no es va fer teatre a Puigreig.
Les obres que es representen són escrites expressament per Ballarà: obres estrenades i la majoria inèdites, només dues han estat publicades per
l’Ed. Millà dins la Col·lecció de Catalunya Teatral (2ª època): La tia, segona obra escrita, estrenada el 11 de juny de 1961 (també representada a
St. Quirze de Basora, al Patronat de Berga el dia de St. Jordi) i editada el mateix any (núm. 85) i Un full en blanc, estrenada a Sallent per la
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Festa Major (editada el 1988, núm. 230, després que Sebastià Camprubí la representés en un poble del Maresme). Altres obres seves són: Amor
per dar i per vendre (també representada a la colònia El Guixaró), Es farà justícia (tercera obra escrita) amb la qual guanyà un accèssit al
Concurs de Teatre infantil convocat per la Faràndula de Sabadell)(programa) ; Mar, vida i amor, estrenada el Nadal de 1961, i representada
posteriorment al Patronat de Berga, el (4-2-1962); al Patronat Obrer de St. Josep de Cardona, al Centre Parroquial d’Acció Catòlica de Súria, i
al Teatre Picancel de Vilada (29-4); El tafaner, El pessebre, (per variar una mica els Pastorets) amb la qual obté el setè premial concurs de la
Faràndula de Sabadell i El primer amic (segon premi del concurs de la Faràndula). Les seves obres editades són les més representades.
Una refundició de diversos pastorets sota el títol de La llum de Nadal es representa al Patronat i a Puig-reig el Diumenge de Rams.
També s’havien fet els Pastorets de Pàmies L’Estel de Natzaret sota la direcció de Lluís Viñas, en què M. Puig feia de fill pròdig i Manel
Romanos, de dimoni.
b. EL GRUP CARRILET TEATRE
La junta local de l’Associació Benèfica contra el Càncer (formada per dones soles) va demanar a una persona que ja havia format part de l’antic
grup de teatre Nostre Jovent, en Miquel Puig, que les ajudés a fer una representació teatral, però finalment es decidí reunir a altres persones que
també n’havien fet, per muntar una obra de teatre en benefici de l’Associació. Arrel d’aquí es fa el grup teatral promogut per Miquel Puig –
nomenat President (també quan es fan els estatuts)- i per gent del Centre Catòlic –Manel Romanos, Conxita Albero- i altres que s’hi afegeixen.
Gent que havia pertangut a l’elenc de la Colònia El Guixaró, en plegar aquest grup, al cap de tres o quatre anys reinicien la seva activitat teatral
amb el Carrilet teatre. Així sorgí el grup, que tingué molt d’èxit i s’anà engrescant i ampliant. Adaptà la sala Siroko, car el poble no disposa d’un
local adequat per fer-hi teatre encara (l’antic local Imperial està inutilitzat), tot i que el Regidor de Cultura Ramon Llobet declara tenir previst
fer un auditori amb un escenari per al teatre. “Ja tenim un esbós fet. El que passa és que puja a més de 200 milions i hem d’esperar que des de la
Generalitat ens donin alguna subvenció per tirar-ho endavant, perquè l’Ajuntament no es pot fer càrrec d’una despesa tan gran.” (Regió7, 11-111994) L’esmentada subvenció no ha arribat encara el 2001 i per tant encara es continua fent teatre a la Sala Siroko.
Així doncs, el nou grup reprèn l’activitat teatral al poble amb la representació –com a final de festa- de l’obra Amor per dar i per vendre, Joan
Ballarà i Abayà, i dirigida per Lluís Viñas, a la Sala Siroko (7-4-1991)
El juliol de 1993 –any en què són aprovats el estatuts del grup- ja es dóna a conèixer al públic local amb el nom de “Carrilet Teatre” que
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rememora l’antic tren que travessava el Berguedà. Però com que hi ha altres grups amb aquesta denominació, el grup és registrat oficialment
com a TELIRRAC (Carrilet a l’inrevés), Agrupació Teatral, Cultural i Recreativa de Puig-reig. La Sala Siroko és l’escenari habitual on actua el
grup. A més de les obres teatrals que interpreten, participen i col·laboren en l’organització de les festes populars del poble: participen en La
Corrida, en l’elecció de les pubilles, accions de carrer per Carnaval, autobús al teatre a Barcelona, es fa càrrec de l’animació del Gran Festival
d’artistes locals que es fa en benefici d’Hondures, en què intervenen els rapsodes Maria Casamartina, Conxita Albero, Manel Romanos i Miquel
Puig. Té lloc el 31 de gener, al Pavelló petit de la població.
Els assajos (dos dies a la setmana quan preparen una obra) es fan a la tercera planta de l’edifici municipal de Puig-reigsota la direcció de Pep
Muñoz. El vestuari i el material que utilitzen és llogat normalment. Les despeses que origina una posada en escena es cobreix amb la recaptació
de les entrades. Quan als decorats, disposa d’un sistema de mòduls que es poden adaptar a diferents tipus d’escenaris, però es fa difícil el seu
trasllat a altres escenaris d’altres poblacions, estan adaptats a la Sala Siroko.
La següent obra que presenta el grup per a la mateixa causa benèfica, és El cafè sense sucre, comèdia en tres actes original d’Oriol Puig, sota la
direcció de Lluís Viñas, de Sallent (però ja és molt gran) i coordina Miquel Puig –el primer president de l’entitat-, el dge 29-3-1992.
La tercera obra que escenifiquen el 10-1-1993 ja té un caire més seriós: La cançó de la filla del marxant, de Josep Mª de Sagarra, amb el
següent repartiment: Miquel Puig (Sr. Pere Queraltó), Mati Flores (Rosalia), Pere Calderé (Giravolt), Dolors Uriz (Sra. Tecla), Agustí Albiol (Sr.
Cucurulla), Manel Romanos (Don Timoteu), Conxita Albero (Sra. Prudència), Mireia Gorchs (Engràcia), Albert Lladó (Ranalies), Ester Puig
(Donya Teresa), Mireia Rebullida (Caterineta), Joan Barniol (Fabregat), Esteve Carbonell (Margenat) El muntatge de l’escenari és de Josep
Comaposada, llum i so, de Josep Campos i Esteve Carbonell, maquillatge d’Adelina Espelt, peruqueria e Rosa Casals, Ramona Sàez fa
d’apuntadora, Josep Mª Sabata i Àngel Serra són traspunts, dirigeix Josep Mª Muñoz i Lluís Viñas, sota la coordinació de Miquel Puig.
Després han vingut dues comèdies: Un pagès de Barcelona, de Ventura Porta (3 i 4-7-1993), i L’amor venia en taxi de l’actor desaparegut
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Rafael Anglada (es fa una 2ª representació el 6-3-1994) dirigides per Pep Muñoz. En aquesta darrera, s’estrenen Montse Muñoz, filla del Pep,
Josep López, Ester Vila i Jordi Requejo.
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La següent representació té lloc el 8 i 15-5-1994, amb El cafè de la Marina, poema en tres actes de Josep Mª de Sagarra. Compten amb la
música en viu. És un moment significatiu i àlgid del grup, hi apareixen 14 persones alhora a l’escenari, amb les dificultats que això comporta en
l’escenificació.
Per necessitats d’assaig en diferents dies, se separen dos grups, els grans de la colla i els joves que s’han anat incorporant el 1994.
Ens consta una representació de L'amor venia amb taxi, el 6 de març de 1994 (foto)
Carrilet Teatre tanca la festa de St. Martí de 1994 (13-11) amb la representació d’un clàssic vodevil en quatre actes No em toquis la flor de Lluís
Coquard, després de dos mesos de assajos, dirigida per Pep Muñoz.. Aquest gènere mai havia estat treballat pel grup. L’obra “ha aixecat
expectació i crec que hi haurà bona resposta” comenta en Muñoz en una entrevista concedida a Regió 7 (11-11-1994) on explica els inicis,
l’evolució i els entrebancs de Carrilet Teatre, grup que es posa en marxa el 1991: “La iniciativa va sortir quan l’Associació de la Lluita contra el
càncer va proposar de fer una obra de teatre. Llavors es va reunir un grup i en van fer una. A partir de llavors ens vam engrescar més gent i
Carrilet Teatre es va començar a formar seriosament”. Projecten tres representacions a l’any i sortir a altres poblacions. El principal problema
amb què es troben és la manca d’un local, han de fer les representacions al Siroko i no és adequat per fer-hi teatre, ja que han de limitar molt el
tipus de decorat i això ja impideix preparar algunes obres. El repartiment en aquesta ocasió és: Dolors Uriz (Flor), Conxita Albero (Cleo), Ester
Puig (Simone), Agustí Albiol (Hilari Serres), Angel Serra (Carl Thullin), Manel Romanos (Feliu Pares), Esteve Carbonell (Olimpi), Ramona
Sàez i Josep Mª Sabata com a apuntadors, Mati flores fa de traspunt, Josep comaposada es fa càrrec de l’escenografia, Ramon Riu, dels
decorats, Rosa Casals, Silvia Castaño, de la perruqueria; Adelina Espelt fa el maquillatge, Esteve Carbonell i Joan Mujal, es fan responsables de
la llum i el mobiliari respectivament, sota la direcció de Pep Muñoz.
-No totes les flors són de plàstic, comèdia en tres actes original de Ventura Pons i Rosés, (14-1-1995) amb el repartiment: Josep López (Salvi),
Jordi Requejo (jardiner), Mireia Gorchs (Lali), Pep Meler (Norbert), Montse Muñoz (Juliana), Sandra Vilamañà (Julieta), Pere Calderé
(Professor), Albert Lladó (Eugeni), Ester Vila (Gemma), Sílvia Lladó (Engracieta). Sandra Vilamañà, Pep Meler i Sílvia Lladó debuten en
aquesta representació. En la part tècnica, Mati Flores i Ramona Sàez són les apuntadores, Josep i Albert Comaposada amb Pau Requejo es fan
càrrec de l’escenografia, Ramon Riu fa els decorats; Joan Mujal, del mobiliari; Rosa Casals i Sílvia Castaño es responsabilitzen de la
perruqueria, Cristina Solé, del maquillatge; Esteve Carbonell, de la il·luminació i Lluïsa Feliu del vestuari, sota la direcció de Pep Muñoz
(programa, FOTO).
-El marit de la Marina és mariner, en dues parts, original de Nicasi Camps i Pinós, (ajornada a causa de la malaltia, 9-7-1995). Ester Vila la
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substitueix. El repartiment és: Mati Flores (Marina), Dolors Uriz (Carme), Ester Vila (Sra. Josepa), Montse Muñoz (Mina), Conxita Albero (Sra.
Lola), Sílvia Lladó (Prudència), Agustí Albiol (Tomàs). Manel Romanos (Geroni), Jordi Requejo (Jordi), Josep López (Fidel), Pep Meler
(Humbert). En l’equip tècnic, Ramona Sàez (apuntadora), Josep Mª Sabata (traspunt), Josep Comaposada i Agustí Albiol (escenografia), Ramon
Riu (decorats), Joan Mujal (mobiliari), Rosa Casals, Sílvia Castaño (perruqueria), Adelina Espelt (Maquillatge), Esteve Carbonell (Il·luminació),
Lluïsa Feliu (vestuari) sota la direcció de Pep Muñoz.-La clau, comèdia en 4 actes original de Noel Clarasó (12-11-1995) la qual no tingué tant èxit com la següent Un fanàtic del Barça. El
programa de La clau inclou una explicació del caire que té aquesta obra estrenada al Teatre Romea de Barcelona l’any 1960. Es tracta d’una
“comèdia de ritme tranquil, d’humor suau i fi, amb alguna doni de reflexió i crítica social, on hi apareixen uns personatges molt ben definits,
capaços de qualsevol situació. A voltes intrigant, sovint dolça, en algun moment aspre, no sol provocar gaire el riure i en canvi convida sempre
al somriure...” Segons el propi autor, el tema de la comèdia Clau “està tret de la vida impossible”, “d’allò que mai s’acostuma a fer”. El
repartiment és Montse Muñoz (Marta), Albert Lladó (Enric), Sílvia Lladó (Eugènia), Jordi Requejo (Sala), Ester Puig (Aurèlia), Esteve
Carbonell (Magí), Ester Vila (Cristina), Pep Muñoz (malalt), en l’equip tècnic, Ramona Sàez (apuntadora), Josep Mª Sabata (Traspunt), Josep
Comaposada i Salvador Riera (escenografia), Ramon Riu (decorats), Rosa Casals i Sílvia Castaño (perruqueria), Adelina Espelt (maquillatge),
Joan Mujal (mobiliari), Lluïsa Feliu (vestuari), Mati Flores (coordinació), i Pep Muñoz dirigeix.
-Un fanàtic del Barça, comèdia en 3 actes original de Lluís Lladó i Casellas, (18-5-1996), amb aquest repartiment: Mati Flores (Nita), Judit
Montaner (Roser), Manel Romanos (Avi Enric), Agustí Albiol (Jordi Romagosa), Dolors Uriz (Montserrat), Conxita Albero (Âvia Maria), Sílvia
Lladó (Fina), Jordi Requejo (Colom), Pere Calderé (soldat), Àngel Serra (taxista), Josep Clotet (veu en off). Equip tècnic: Núria Sallés, que
s’estrena com a apuntadora, Ramona Sàez, traspunt; Jordi Requejo i Josep Comaposada, escenografia; Rosa Casals i Sílvia Castaño, perruqueria;
Adelina Espelt; Esteve Carbonell, llums; Salvador Riera, so; Joan Mujal, mobiliari; Lluïsa Feliu, vestuari i Mati Flores en la coordinació.
Dirigeixen Josep Mª Altarriba i Pep Muñoz. (foto i a baix)
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-La teva dona m’enganya, vodevil amb pròleg i dos actes original de Lluís Coquard; dins la programació d’actes de la Festa de Sant Martí, el
diumenge 10 de nov., a les sis de la tarda, amb el repartiment següent: Mireia Gorchs (Faina), Montse Muñoz (Olga), Núria Sallés (Cinta),
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Albert Lladó (Gastó), Josep López (Daniel) i Pep Meler (Corneli) i aquest equip tècnic: sílvia Lladó (apuntadora), Judit Muntaner (traspunt),
Jordi Requejo, Salvador Riera, Manel Romanos (escenografia); Rosa Casals i Sílvia Castaño (perruqueria), Cristina Solé (maquillatge), Esteve
Carbonell (llums), Joan Mujal (mobiliari), Lluïsa Feliu (vestuari), sota la coordinació de Mati Flores i la direcció de Pep Muñoz.
-Per la Festa de St. Martí ,97, presenten Tres farses russes (Un prometatge, L’ós i L’aniversari) d’Anton Txekhov, dirigides respectivament per
Josep Mª Altarriba, Pep Muñoz i Manel Romanos. Els repartiments són: Un prometatge, és interpretat per Agustí Albiol (Stepan Stepànovitx
Txubukov), Nuri Sallés (Natàlia Stepànovna) i J. M. Altarriba (Ivan Vassílievitx Lòmov).En L’ós intervenen: Sílvia Lladó (Helena Ivànovna
Popova), Albert Lladó (Grigori Stepànovitx Smírnov), Montse Muñoz (Lukànovna). En L’aniversari participen: Pep Meler (Andrei Andrèievitx
Xiputxin), Mireia Gorchs (Tatiana Alexèievna), Josep López (Kuzmà Nikolàievitx Khirin), Ester Puig (Nastàsia Fiodorovna Mertxukina), Pep
Muñoz (uixer) i Pere Calderé (membre del consell). Anna Baez, Anna Canals i Nuri Sallés fan d’apuntadors, Lluïsa Feliu i Dolors Uriz es fan
càrrec de l’atrezzo, l’escenografia és del grup, perruqueria i maquillatge de Rosa Casals, Sílvia Castaño, Adelina Espelt i Cristina Solé, i de la
coordinació, se’n fa càrrec Lluïsa Feliu.
-El malalt imaginari de Molière. (3 i 10-5-97)
-La teva dona m’enganya al Local Cultural de Casserres. El repartiment és el mateix que el de Puig-reig.(15-3-1998)
-Helmut, de Joan B. Ripoll,en 2ª representació a Casserres el 19-3-2000.
-Faldilles i pantalons amunt i avall de Lluís Coquard, el dissabte 29-5-1999 En el programa hi trobem un record pel malaguanyat Lluís Viñas i
Santamaria, traspassat el 20-4-99, gran afeccionat al teatre des de ben jove, bon coneixedor de les seves tècniques, cosa que el va fer esdevenir
un director teatral prou reconegut en el món del teatre amateur. Dirigí Carrilet Teatre durant un temps. El repartiment és: Ester Puig (Sara),
Sílvia Lladó (Coral), Núria Sallés (Gemma), Pep Muñoz (Pere Totsou i Pau Totsou-bessons), Xavi Prat (Marc) i Dani Fernàndez (David Pla).
En l’equip tècnic, Sònia Beltran i Vanessa Luque són apuntadores, Lluïsa Feliu, fa l’atrezzo; Josep Mª Altarriba i Josep Comaposada fan
l’escenografia; Dani Fernàndez i Esteve Carbonell es fan càrrec del so; Rosa Casals, de la perruqueria i el maquillatge, i Joan Mujal, com
sempre, del mobiliari, dirigeix Conxita Albero.
Com podem observar pels repartiments de les darreres obres, s’hi va incorporant gent nova, però globalment, el grup d’actors es va reduint.
Actualment, el 2001, Montse Muñoz és la presidenta en substitució del seu pare Pep Muñoz.
A Regió 7, dins el suplement del Berguedà Setmanal del dissabte 23-1-1999, es dedica una crònica sobre el grup, en què es fa un repàs de la
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història i les obres representades fins el 1999, entre altres dades que hem recollit aquí, a més de quatre fotografies il·lustratives del grup.
-Montserrat, Marta i Maria, comèdia en quatre actes de Josefina Altés, (l2-4-2000) al Pavelló petit.
-Dakota, comèdia en dues parts original de Jordi Galceran (3-6-2000), estrenada al Teatre Poliorama de Barcelona el 5-10-1996. Els quatre
actors que aleshores van donar vida els diversos personatges són prou coneguts per qualsevol afeccionat -diu el programa de mà-: Abel Folk,
Victòria Pagès, Francesc Albiol i Ricard Borràs, dirigits pel calafí Josep Mª Mestres. “És una comèdia molt divertida que presenta una contínua
giragonsa de sorpreses que arriben a seduir el públic espectador. Però no és un simple passatemps (...) evoca algunes reflexions prou
importants.” L’autor –considerat un dels més prestigiosos joves-autors de la dramatúrgia catalana- és barceloní i va néixer el 1964. Amb Dakota
obté el premi Ignasi Iglesias de l’Institut del Teatre de Barcelona. Després escriu Paraules encadenades.
Una obra d’aquesta qualitat significa un repte per a un grup amateur com és Carrilet Teatre; no obstant això, “esperem saber transmetre amb tota
la fidelitat la força, el dinamisme i la diversió de Dakota”. Els intèrprets són Josep Mª Altarriba (Hipòlit, el dentista), Ester Vila (Laura, dona del
dentista, assistenta social, nòvia), Agustí Albiol (Guillem protèsic dental, metge, nòvio) i Pep Muñoz (infermer, guàrdia civil, mutilat de guerra) i
en l’equip tècnic, Mercè Rabeya d’apuntadora, Lluïsa Feliu, a l’atrezzo i vestuari; Josep Co aposada, en l’escenografia Xavi Puche es fa càrrec
dels llums, Àngel Roset, del so; Adelina Espel, del maquillatge, Joan Mujal del mobiliari; i de la publicitat, es fan càrrec J.Mª Altarriba, Núria
Sallés, Alfred Muñoz, Maria Ricard, Maria Basora, Clara Calderé, Dani Fernàndez i Pep Muñoz dirigeix.
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La darrera obra representada per Sant Martí ha estat L’amor metge de Molière. Montse Muñoz s’estrena com a presidenta de l’entitat.
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c.EL GRUP ANTAVIANA TEATRE
El grup dirigit pel rector d’Avià, Mn. Ramon Viladés, neix l’estiu de 1980 arran d’una petita representació còmica en una festa local.
“D’aleshores ençà el grup s’ha ampliat força; per això es va creure oportú representar una obra de Santiago Rusiñol on, generalment, hi ha
abundor de personatges; a més, donava la possibilitat de poder actuar, gairebé, tots els components del grup”, diu el programa de mà de la
representació de Els savis de Vilatrista al Col·legi de les dominiques de la colònia Pons el dissabte, dia 3-10-1981, dins el 7è Pla d’Acció
cultural de la Caixa de Pensions però el grup només funcionarà un any i mig. Representen Els savis de Vilatrista al Patronat de Berga, a
Puig-reig, a Casserres i El Guixaró; abans, però, fan el sainet A ca la modista el 13-7-1980 a Cal Pons.
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d.UN ACTOR NASCUT A PUIG-REIG: VÍCTOR ISRAEL (1929-2009)

Víctor Israel és el nom artístic de Josep Maria Soler i Vilanova, nascut el 13 de juny de 1929 en una casa del carrer del Llegum, fill de la família de la masia de la Serra de Cap de Costa (“Cal Llorito”), que
tenia el cinema de Puig-reig. Va viure els seus primers tretze anys a Puig-reig, després fou internat en els salesians de Barcelona, però els estius els passava a la comarca, entre Puig-reig i l’hostal de sant Maurici
a La Quar, regentat per la mare. Morí el 19 de setembre de 2009.
Els seus inicis com a actor hem de cercar-los en el col·legi dels salesians, per a ell era un refugi i un motiu de diversió. Quan va acabar el Batxillerat, va cursar estudis de Comerç i decideix ampliar la seva
formació cultural i artística en l’Estudi dels actors de Julio Coll i Fernando Espona. Als divuit anys ingressa a l’Institut del Teatre, on hi va romandre quatre anys; però la seva vocació d’actor no dóna fruits fins
als trenta anys; mentrestant, treballa en un hotel fent d’intèrpret, ja que dominava molt bé l’anglès, i de comptable o altres tasques. Però s’adonà que la vida que portava no l’omplia prou i decidí dedicar-se a allò
que més l’entusiasmava: fer d’actor. Va presentar-se a un concurs per a actors, tot i que la seva muller volia fer-lo desistir al·legant la seva quequesa. Malgrat les dificultats en les primeres entrevistes a Madrid,
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aconseguí la seva primera feina com a actor en la pel·lícula Tierra de todos d’A. Isasi (1960). Al director de la producció li interessà sobretot el seu físic, que és allò que més el caracteritza, la seva lletjor (ulls
sortits, calvície acusada, dents afilades, pèl-roig); per la mateixa raó els directors de cinema li aconsellaren dedicar-se al cinema en comptes del teatre. No obstant aquesta recomanació, també va fer teatre a
Bilbao, per la seva interpretació guanyà 400.000 ptes. un bon pessic en aquella època. En tornar de Bilbao, va adonar-se que era millor anar a fer pel·lícules a Madrid, on efectivament, fou acollit com a actor i
així fou que treballà amb reconeguts actors estrangers i espanyols de l’època. Ha treballat amb gairebé tots els directors de cinema espanyol. Els papers que ha interpretat han estat gairebé sempre secundaris,
preferentment sepulturers, conserges que provoquen malfiança, pirates, hostalers viciosos, personatges dolents.
A Barcelona funda amb altres companys (un d’ells és en Terenci Moix) una acadèmia d’actors que funciona durant 4 anys.
Alguns dels films en què ha intervingut com a actor són: als anys 60, La bella Lola de A. Balcázar (62), Circus World de Henry Hathaway (64), El Greco de Luciano Salce (64), Doctor Zhivago de David Lean
(65), La vida es magnífica de Maurice Ronet (65), Trampa bajo el sol de Gilles Grangier(66), El tigre de los siete mares de Sergio Bergonzelli (67), Un diablo bajo la almohada de José Mª Forqué (68), La
residencia de Blasco Ibañez Serrador (69), El sabor del odio de Umberto Lenzi (69), entre moltes altres; als 70, Cabezas cortadas de Glauber Rocha (70), El vértigo del crimen, de Pascual Cervera (70), La luz
del fin del mundo de K. Billington (71), Una chica casi decente de Germán Lorente (71), También los ángeles comen judías de E. B. Clucher amb Bud Spencer a Nova York (72), Y le llamaban el Halcón, de
Giuliano Carnimeo (72), Las ratas no duermen de noche, de Juan Fortuny (73), el último proceso en París de J. Canalejas (74), Los hijos de Scaramouche de George Martin (75), La ciutat cremada, d’A. Ribas
(1976), Poseída de G. Petroni (77), Un hombre llamado Flor de otoño de Pedro Olea (78), Cinco tenedores de Fernando Fernán-Gómez (79), durant els 80 la intensa activitat cinematogràfica de V. Israel es
redueix, però pels joves cineastes catalans (S. Lapeira, C. Benpar, A. Martí, C. Balagué, J. L. Valls) és gairebé una figura mítica i li donen més papaers a Denver (80)i Viva la Pepa de Balagué (81), Dinero
negro de Benpar (82), Asalto al Banco Central, de Lapeira (83), Momento crítico de Benpar (84), Adela de Benpar (86), Una noche en Casablanca de Martí (87), Represión de J.L. Valls (87), entre d’altres; i ja
als 90, ha intervingut en Ciudad baja de Jesús Franco (91), Un submarino en el mantel de Ignasi P. Ferré (92), Un placer indescriptible de Ignasi P. Ferré i El lobo del bosque de J.M. Serra (1994), a més de fer
teatre : Carícies al Teatre Romea i intervencions en el concurs presentat per Alfons Arús La casa por la ventana.
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Desconeixem els noms dels locals

COLÒNIA
VILADOMIU NOU
CAL PRAT

CAL VIDAL
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Local (anys 40 fins al 1957)
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CAL RIERA O Colònia.
MANENT
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3.EL TEATRE A LES COLÒNIES

Cinema Viladomiu nuevo (fins el 1988)

Autor local: Francesc Parcerisa
grup de Ramon Macià
grups nois/noies d'Acció Catòlica.
Secció Recreativa de Viladomiu Nou
Grup La Llauna (1978-1982)

La cotxeria

Grup que actua a La cotxeria

Teatre vell del carrer Ignasi (anys 20)

Grup mixt

Teatre nou al costat del "Joventut" (es crema el
1981)

Grups mixt i homes/dones sols

Teatre catòlic
Convent (1939-1942)

CAL PONS

Desconeixem els noms dels grups

Grup del teatre catòlic (1934-1950)
Grup dels anys 50

Nou local (1950)

Grup mixt dirigit per Mn. Bajona (anys
60-70)

Local annex a l'església. Pl. St. Josep.

grup anys 40 grup femení/masculí fins
1955

Saló-teatre a principis dels 80

grup mixt
grup de teatre amb activitat esporàdica
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EL GUIXARÓ

teatre del 1949

grups diversos.

teatre de 1926

la Bauma

a.INTRODUCCIÓ. (Veure Parc fluvial. Les colònies tèxtils del Baix Berguedà.Vida quotidiana)(Veure El moviment obrer: l'altra cara de la industrialització berguedana) (Veure
tbé. El fil de la història: La memòria dels espais a les colònies tèxtils del Llobregat)
Atès que les fàbriques tèxtils de les colònies del Llobregat, edificades necessàriament vora el riu, es trobaven en descampats, els amos es veieren obligats a bastir uns habitatges pels seus tècnics i treballadors,
així com col·legis pels seus fills, una església, un cafè, un economat, un local d’esplai, etc. Construir una “colònia” o un “nucli o veïnat industrial” no era solament crear una fàbrica, sinó que significava “finançar
i governar una societat amb tots els seus aspectes culturals, polítics, religiosos i ideològics” (Francesc A. Picas: El tèxtil a Catalunya, Barcelona, Ed. La formiga d’or, 1997 p. 18)
Els obrers gaudien de pis i llum gratis, escola gratuïta, carrers, fonts i enllumenat públics moderns, a més d’una cobertura d’ajuda en cas de malaltia greu, o mort, o per orfenesa, costejats per l’empresa. També
funcionava un servei de “caritat”. El paternalisme existent en les colònies es manifestà en l’educació cultural-religiosa que es donava als treballadors mitjançant l’organització de cors musicals o orfeons, grups
teatrals, activitats esportives, etc. És per això, que pràcticament a totes les colònies es va fer teatre, ja que es va posar molt d’èmfasi en l’educació i les activitats culturals dels obrers, com un aspecte més de la
política cultural de l’empresari, considerant que així els treballadors s’adonarien de la superioritat i necessitat del progrés industrial i participar-hi fins i tot, promocionat-se a través de l’educació.
Aquestes són les colònies del Baix Berguedà
A BERGA-AVIÀ-OLVAN Cal Rosal,
AVIÀ, La Plana
PUIG-REIG Cal Marçal , Cal Riera o colònia Manent "La Fàbrica Vella" de Francesc Parcerisa, Cal Prat, Cal Casas, Cal Pons, Ametlla de Merola .
b.CAL RIERA, COLÒNIA MANENT
També es feia teatre: hi havia un grup teatral, Joventut Artística. I un dels seus membres, el seu director Francesc Parcerisa, va escriure almenys dues obres: la combativa i revolucionària La Fàbrica vella,
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representada a Puig-Reig el 1932 i La voluntat d'un poble. Reflecteix l'ambient social en un nucli industrial l'any 1932, moment d'aixecaments llibertaris a l'alt Llobregat. La fàbrica vella presenta una tesi de
caire reformista, aboca pr un "capitalisme social", sense descarta movilitzacions violentes, si calen: “Damunt de les runes de la Fàbrica Vella, d’aquesta fàbrica reflexa d’un món social basat en l’explotació i
l’esclavatge, hi aixecarem la Fàbrica Nova, símbol lluminós de la redempció dels oprimits i de la llibertat humana!” manifesta en Daniel, el fill petit, intel·le·ctual, de l'Eusebi, el fundador de l'empresa que s'ha
d'enfrontar al seu soci i dèspota Cosme.Els obrers de la fàbrica es rebel·len i cremen la fàbrica. En Cosme mor.
CASSERRES Colònia Monegal o Ametlla de Casserres, El Guixaró.
GIRONELLA Cal Metre, Cal Bassacs, Viladomiu Vell i Viladomiu Nou (fotos colònia, 2)(foto església) (foto teatre-butaques 2001)
Podem suposar també que allí on hi havia cine, s’hi podien fer representacions teatrals, fos perquè un grup local se’n fes càrrec o perquè convidessin companyies foranes. A cal Marçal, hi havia un cinema
propietat de Gubianes: Cine Nuevo, on a més de cinema, s’hi feien balls i algunes representacions de grups de la comarca. En algunes Colònies es desenvolupà de forma més important l’activitat teatral que dura
anys –Colònia Pons, Colònia Vidal, El Guixaró- i en el cas de l’Ametlla de Merola encara s’hi fan els Pastorets. A Viladomiu Nou i Viladomiu Vell de Gironella tampoc no hi van faltar grups.
A La Plana o colònia Sanglàs d’Avià, hi van fer Pastorets, però no en sabem res més. A la colònia Manent, Cal Riera, també hi havia un grup i un director de teatre: Francesc Parcerisa.
c..VILADOMIU VELL I NOU
Tomàs Viladomiu i Bertran fundà dues de les colònies més importants de l’Alt Llobregat dins el municipi de Gironella: Viladomiu Vell el 1868, i Viladomiu Nou, el 1880. El 1886 mor en Tomàs Viladomiu,
però l’any 1929, els néts amplien el patrimoni familiar en adquirir dues colònies més: Sant Marçal a Puig-reig i El Guixaró al terme municipal de Casserres.
Viladomiu Nou neix com a colònia independent el 1897, quan els germans Josep i Jacint Viladomiu, fills del sr.Tomàs, parteixen l’herència del pare i finalitza la concessió de l’estatut de la colònia, aleshores la
colònia ja es coneixia amb aquest nom de Viladomiu Nou. Tanca les portes el 1991.
Quant a Cal Marçal, Antonio Torra, Hijos y Cía. de Manresa obté el 1886 la concessió per emprar l’aigua del Llobregat com a font d’energia per posar en marxa una fàbrica de filats i teixits de cotó a Puig-reig.
Els Torra eren parents del Sr. Pons, propietari de la colònia puig-regenca, als quals venen la fàbrica el 1915 i més tard, el 1929, Josep Viladomiu i Santmartí, amo de Viladomiu Vell, l’adquireix.
El moment àlgid de la colònia Marçal es coneix en temps dels Viladomiu, que transforma profundament la colònia. Els anys 50 es construeixen habitatges, l’escola, la guarderia, l’església parroquial i la rectoria
adossada. Amb la colònia va créixer també el barri de la carretera, barri de Cal Marçal.
A Viladomiu Vell durant els anys 40 hi havia un teatre amb una cabuda de 330 butaques, on s’hi feia cinema i representacions teatrals, més endavant s’amplià el local i s’arribà a les 350 butaques, però és
clausurat el 1957, convertint-se en un magatzem de la fàbrica.
A Viladomiu Nou hi havia un cinema equipat amb 415 butaques des de 1953, millorat per imperatiu legal a l’any següent. El govern civil dóna l’autorització al Cine Viladomiu Nuevo representat per Antoni
Casas el mes de juny de 1954. El 1956 es catalanitza el nom i el 1957 ja només s’anomena Cine Viladomiu, perquè havia plegat el Viladomiu Vell. La vida d’aquest cinema s’acabà oficialment el 26 de
setembre, tot i que es tornà a fer cinema i teatre –temps enrera, el grup Amics de Teatre de Berga hi havia actuat per la festa major-, però l’incendi declarat el 26-8-1988 el deixà inutilitzable i ja no s’ha refet.
Aquest teatre, molt ben decorat, tenia un aforament de 540 persones.
A Viladomiu Vell, abans de la guerra no s’havia fet teatre. L’any 1935 arriba a la colònia Ramon Macià, amb la dona i els fills, que ja havia fet teatre a Gironella els anys 20-30 (obres de Guimerà, Rusiñol...
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com Jesús que torna) i com que tenia experiència, va dirigí el grup de Viladomiu. En la immediata postguerra, els nois i les noies d’Acció Catòlica estaven separats en grups diferents com ja era costum a
l’època, els nois havien interpretat La fallida i d’altres, les noies soles van fer entre altres obres Rosa beneïda, i el sainet Un principal per llogar, després ja es va fer el grup mixte, dirigit per R. Macià i es va fer
La puntaire, La Ventafocs, Els Pastorets per Nadal en les seves diferents versions, i d’altres. Quant als membres del grup, Mercè Bars feia de protagonista en els papers dramàtics, Núria Puig en el dels còmics,
altres eren Neus Badia, de Berga, Maria Macià (feia de madrastra a la Ventafocs), Maria Carreras, la manresana Colomé que va venir a fer de Ventafocs...
Pel que fa a la colònia Viladomiu Nou, la fàbrica de la qual regentava Enric Parcerisa, sembla ser que el primer grup de teatre es va formar el 1943, i estava format per un grup d’homes sols: Martí Ros, director;
Ramon Alguer, Josep Alsina Cortina, Alfons Anglès, “Santos” Ballús, Josep Casals, Josep Casals Cebrià, Josep Casas, Anton Espelt, Melitó Espelt, Ramon Esteve (decorador), Joan Feliu, Ramon Fígols, Ramon
Guixé, Antoni Llimós, Vicenç Macià (atrezzo), Ventura Miró (apuntador), Ramon Rafart, Antoni Rafart, Francisco Riera, Jaume Roca, Josep Roca (darrers anys) que havien representat obres com Terra Baixa,
El senyal revelador, L’aligot del castell, sainets a la colònia i a altres poblacions: Avià, Sallent, Berga, Casserres, Puig-reig, Balsareny de forma regular.
Un segon grup data de 1978 i d’aquest coneixem el nom: La Llauna i algunes de les obres que es representaren fins el 1982, moment en què la fàbrica tanca, foren La bala perduda, Un embolic de família, Els
milions del maletí, De més verdes en maduren, A can seixanta, L’estudiant ros. El grup depenia de l’Associació Benèfica Cultural i Recreativa entitat amb estatuts constituïts. Hi actuaven Carles Ayala, Joan
Camps, l’apuntador era Manuel Cinca.
En aquest teatre també van venir-hi Cies. de fora:
-La Cia. de comèdies de Barcelona Joan Maragall hi representaren diverses obres, sobretot vodevils i també obres de teatre català. Alguns cartells que hem pogut consultar són en castellà, potser són més antics,
i altres són en català; però creiem que uns i altres són dels anys 55-60. Les representacions són dirigides per Joan Seguí i hi actuen figures rellevants en el teatre de l’època: Jaume Borràs, Josep Sardà, Josep
Obiols, Lluís Bagà, Andreu Buxaderas, Salomé Saperas, Mª dels Àngels Hugas, Laura Riera com a primera actriu, Mercè Codorniu, Francesca Sànchez. Pere Cano, entre d’altres.
Els títols de les obres són: La mammma d’Andres Roussin, Un senyor que la sap llarga de Josep Obiols Mercader, Dos hijas de estraperlo de Pierre de Ferblantier, Una casa de ... cuento, La dida de Frederic
Soler (Pitarra), Terra baixa de Guimerà.
Altres Cies. hi actuaren també: l’Agrupació Artística Rusiñol de Sabadell, representa la comèdia en tres actes i en prosa, original d’Àngel Millà i Lluís Casañas Pi, Noguera i Castanyer (19-3-1977),
La mateixa Cia. de Sabadell duu a escena per Nadal, (any?) la comèdia en tres actes de Francesc Lorenzo Gàcia Benvingut, mossèn Vidal, el preu de les entrades va ser de 100 ptes. i 75 pels socis.
L’elenc teatral de Sallent també actuà a la colònia un dia de Tots Sants (any?), portà l’obra de Josep Escobar Assaig general, amb el següent repartiment: Climent Sensada (Grau), Urbici Serra (Peret), Jordi
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Galobart (Tubau), Joaquim Sorribas (Enric), Imma Díaz (Elena), Ramon Pujol (Marquès), Mª Teresa Turallas (Joana), Agustí Zuasti (Lluís), Antònia Odena (Roser), Josep Xipell (Sr. Graells), Josep Odena
(Patatxú) i Ricard Palma (Quimet) sota la direcció de Sebastià Camprubí.
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Per la Festa Major de 1986, 8 de juny, el grup de teatre St. Esteve de la Colònia Soldevila posa en escena l’obra Berlín, Plaça Alter núm. 2. El preu de l’entrada és de 50 ptes.
També hi va venir la Gran Compañía de comedias de Fernando Rigual amb obres com ¡Guárdame el secreto, Lucas!, La ciudad no es para mi, Te casas a los 60 ¿y qué?, ¿Qué hacemos con los hijos?...
Aquesta Cia. possiblement va anar a diversos teatres de la comarca.
d..A la COLÒNIA PRAT, que es va posar en marxa el 1871, essent propietat de la família dels Prat de Sallent, també hi va haver un grup i un local conegut amb el nom de La cotxeria, on van fer durant les
dècades dels 30 i 40 obres com L’avaro de Jaume Cardona, (1940), L’allotjat, L’antiquari (1942); Las tres valientes, on hi actuen els senyors Picas, Sabata, “Ramonet”,Cardona, Vila, Roca; Un maginet, La
pirata, Genoveva de Brabante, El señorío de Sebastià Trullol, Sed, patria y amor de Josep ciurana, Cançó d’amor, Els dos didots... i fan els Pastorets del Lluquet i el Rovelló al cine Imperial de Puig-reig el
Nadal de 1942-43 van ser molt aplaudits.
La majoria dels teatres d’aquestes colònies tèxtils del Baix Berguedà van ésser abandonats en tancar la fàbrica.
e.LA COLÒNIA VIDAL
La fàbrica de la Colònia Vidal s’instal·la a finals del XIX, concretament el 1892, quan n’Ignasi Vidal i Balet compra juntament amb els seus fills Ignasi, Vicenç i Josep, uns terrenys a Puig-reig i comença a
projectar-hi la construcció d’una gran fàbrica de riu que s’engega el 1901.
Vicenç Vidal i Casacuberta fou qui impulsà la construcció dels equipaments socials i culturals entre 1930 i 1947, a la Pl. de la Puríssima hi havia el bar, el cinema, la biblioteca, l’església, el colmado, les dutxes
públiques (fins els 60), el casal de la joventut i no hi va faltar el teatre, seguint la tònica general de les colònies tèxtils del Baix Berguedà.
La colònia constava de tres espais que es comunicaven entre sí, l’espai industrial (edificis industrials, resclosa, canal, fàbrica, magatzems) al peu del riu; la zona residencial, amb les torres de l’amo i la del
director; i la colònia obrera, a un nivell superior de la fàbrica amb habitatges que formen carrers i una plaça central.
Ignasi Vidal i Balet és considerat com a el fundador de la nissaga de fabricants tèxtils cotoners. Van haver-hi dues generacions dels Vidal, els segons eren els fills del matrimoni d’Ignasi Vidal i Balet i Mª
Concepció Gironella, Ignasi, Josep, Joan i les noies Teresa i Conxita.
L’antic teatre de la colònia, el primer, era al capdavall del carrer de St. Ignasi. Durant la postguerra serví per a funcions litúrgiques, fins el 1942, en què es construí una de nova. El primer escenari era força
atrotinat, hi actuaven grups d’homes i dones, i també d’homes solament. S’escenificaren diverses obres de teatre com els pastorets, vetllades de Reis, etc. Més endavant construeixen un nou i espaiós teatre al
costat del “Joventut” que feia les delícies dels vidalencs, però per poc temps, ja que es va enfondrar. El març de 1981 es crema, però ja feia 15 anys que no es feia servir perquè hi havia un tros ensorrat i no
s’havia arreglat.
Durant els anys 20, en el Teatre vell, un grup de teatre format per Josep Flotats, Antoni Musol, Maria Roma Lluís Soler, Joan Tayadella, Josep Torrens Francisco Vinyals i d’altres interpreten obres de teatre
català de l’època com Terra Baixa i els Pastorets de Pitarra. Era un grup mixt..
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Per La Comarca Bergadana (26-I-1929, nº 303, i 23-II-1929, nº 305) sabem que el 1929 hi actuà amb èxit l’Agrupació Teatral de la Joventut Carlista de Manresa que representà la comèdia La fortuna boja i La
venjança d’una sogra a començaments d’any, i el 17 de feb. escenifiquen La Puntaire.
Quan aquest primer grup va plegar, el capellà es fa càrrec del Teatre i es representen obres del repertori del teatre catòlic com ara Els fills, L’aligot del castell, El senyal revelador, Els moneders falsos, Les
òlibes, El rodamón.
Els membres d’aquest segon grup que actuà des del 1934 fins al 50 al Teatre catòlic eren en Josep Camprubí, Blai Carreras, Josep Serra, Miquel Tulleura, els germans Vilaró i altres. Entre els anys 1939-1942
es fa teatre al Convent perquè durant la guerra havien cremat el teatre.
Un tercer grup que va actuar els anys 50 es va proposar fer més seriosament l’activitat teatral, i estava format per Assumpció del Valle, Eduarda Laberdejo, Cèlia Montmany, Pilar Sabata, Maria Soler, Irene
Travesset, Anita Zamora, Maria Zamora, Teresa Xandri, en el grup de les noies; i els nois Joaquim Alcántara, Joaquim Canal, Joan Carreras, Enric Flotats, Salvador Magem, Ricardo Pons Àngel Puigdellívol,
Perfet Soler, Lluís Soler, Enric Surroca, Marc Torrens, Josep Torrens, Ricardo Vilà... en els Pastorets de Pitarra que no es deixen de fer en el decurs dels anys, hi participen molts actors. Hi col·laborava també
l’Esbart Dansaire. En els darrers anys es forma un grup de teatre infantil que interpreten obres de Folch i Torres com Altra vegada un pastor. Alternaven les representacions del grup infantil i adult.
En el nou local inaugurat els anys 50, aquest tercer grup hi representen Julieta, filla única, amb la qual inauguren el nou local; El senyor secretari, El misteriós Jimmy Swanson, Els milions de l’oncle, Les
memòries del diable (adaptació catalana), El port de les boires, Berlín, plaça nº 2, El rei i senyor, La dida...
Els assajos es feien els dissabtes normalment.
Hi feien els Pastorets de Pitarra per Nadal i altres obres sota la direcció del director de la fàbrica, en Busquets.
També hi actuen companyies de fora: Vila-Ferrer, Centre Familiar Recreatiu de Manresa (Els “Carlins”), altres grups de Manresa, Cies. professionals: Joan Capri, Mª Matilde Almendros, Maria Vila-Duran (La
ferida lluminosa), Carles Lloret, Anglada (L’amor venia en taxi), Fco. Val, Joan Gual (sarsuela), grup de Terrassa...
Posteriorment, les dècades dels 60-70, el Mn. Francesc Bajona dirigí un grup teatral mixt format per gent jove com Mercè Canal, Montserrat Canal, Jordi Ramon entre d’altres, que interpretaren els Pastorets
de Folch i Torres, La núvia portava cua, La Ventafocs, sainets com L’hereu pruna, L’hostal de l’arengada... La seva activitat fou més esporàdica que l’anterior.
L’activitat industrial de la colònia finalitza el 1980.
f.CAL PONS
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La colònia Pons pertany al municipi de Puig-reig, i segons la terminologia emprada per Rosa Serra i Rotés, es tracta d’una colònia evolucionada que aconsegueix l’estatut de colònia agrícola i industrial el 1882.
En el seu llibre Colònies tèxtils, la mateixa autora ens explica com sorgí la colònia i com evolucionà.
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La colònia Pons neix el 1875 en la finca de Cal Garrigal adquirida per la família Pons el 1874, i es forma dins un període relativament curt de temps (entre 1875 i 1910) constituint-se com un gran conjunt
urbanístic i arquitectònic. En els primers vint anys s’amplia, a més del conjunt industrial, es fa l’espai del bosc-jardí, s’erigeixen les torres dels propietaris i la del director i l’església. Annex a l’església, des de
1893, es construeix un edifici destinat a l’escola, el convent, el teatre i la casa de les noies. La plaça de St. Josep fou durant molts anys el centre cultural i lúdic del jovent de la colònia. S’hi aplegava la gent per
anar al teatre, a assistir a les vetllades literàrio-musicals que s’organitzaven, caramelles, assajos de la capella de música dirigida per Mn. Climent Vilarrassa. L’Escola de la Llar fou creada més tard, el 1944. En
Francesc Joan Canals dirigí les obres no solament d’aquesta colònia, sinó de les altres del municipi.
El teatre era una de les activitats emmarcades dintre les festes de la Joventut, però també es fan vetllades teatrals per altres motius. Com que l’Església no permetia grups mixts, hi havia un elenc femení i un de
masculí, fins el 1955 en què actuen junts. El femení era format bàsicament per noies de l’escola de la Llar; el masculí, per nois de la colònia. M. Puig i Pere Simón eren els encarregats de distreure les noies de la
Llar amb números de pallasso basats en el llibret El arte del pallaso. Després ja van fer teatre més seriósamb una colla.
Representaven obres dramàtiques i còmiques, seguides d’un sainet com era costum a l’època: com ara El Senyor Esteve, quadret còmic en un acte, de Vicenç Andrés i Llobet per a nois sols, El sepulturer
filòsof, comèdia amb dos personatges. En Joan Alegret Güell, i el seu pare també,dirigia el grup. Les noies soles mostraven tendència pel teatre líric, havien fet La Carbonera, i eren dirigides pel Mn. Climent.
També hi venien altres grups teatrals.
Els membres dels grups eren: Pilar Puig, Montserrat i Ramona Vilarrassa, germanes del Mossèn, srta. Solé, entre d’altres; i els nois Josep Puig “Pepito”, Paco Sánchez, Pere Simón, Miquel Puig, Escudé, Valentí
Prat, després escrivent del despatx de la fàbrica, Isidre Safont, a més de Joan Alegret.
Per la Revista Colonia Pons ens podem assabentar dels títols de les obres representades entre la primavera de 1947 i el novembre de 1957:
-Per Nadal de 1947, la secció femenina celebra una vetllada teatral, representa el drama català en tres actes i en prosa de Joan Puntí Colell Prevere La Rosa beneïda i després el “chispeante diálogo” Un
malentès, entreactes, actuacions musicals d’Isidre Safont.
-Durant les Festes de la Joventut a la primavera de 1948, la Secció Recreativa de la colònia Viladomiu Nou posa en escena l’11 de gener el drama en quatre actes Amèlia de Valldaura i el sainet El sant de la
tia.
-El 8 de febrer del mateix any la Secció Dramàtica de la Schola de Casserres interpreta la comèdia en dos actes Àngels del cel i el sainet còmic Principal per llogar. Omplen el local. Quant a la interpretació, “la
falta de naturalidad en la escena la supieron completar con su entusiasmo. A pesar de lo cual, agradecemos su colaboración y ojalá tuviéramos en nuestra colonia una Sección Recreativa tan completa”.
D’aquest comentari crític que trobem a la Revista Colonia Pons, deduïm d’una banda, que a la colònia Pons, en aquestsanys 40, el grup teatral fa representacions esporàdiques; i d’altra banda, que a la colònia
Viladomiu Nou sí que estava funcionant durant els mateixos anys un quadre escènic amb regularitat.
-El 9-1-1949, durant els actes recreatius de les Festes de la Joventut, en el Teatre de la colònia, el grup escènic de la colònia Guixaró posa en escena el drama en tres actes El misteri del Bosc i el sainet Els dos
didots.
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-A l’abril de 1950, noies i nens de la colònia representen Nadal de les Pastores. Una de les noies participants, Mª Carme Canal escriu: “hemos encontrado con ello una distracción que nos une, nos hermana y a
la vez nos instruye, ejercita la memoria, educa nuestros sentimientos y nos ayuda a formar nuestro carácter ¡Cuánta hermandad cuando estamos juntas ensayando! Sólo pensamos en el papel que cada una debe
representar, haciendo caso omiso de los que nos rodean, cuando nos reímos o cuando nos ponemos serias según el rol de la que está actuando. Nos corregimos mutuamente la una a la otra... Es verdad que las
pequeñas dificultades del personaje en la interpretación nos contrarían, pero debemos vencerlas y ensayar una y otra vez hasta dar, lo más aproximado posible, con la idea que se propuso el autor.” (Revista
Colonia Pons, núm. 25, abril de 1950, Any VII) Aquestes paraules ens revelen quins eren els beneficis de l’activitat teatral en la gent de la colònia, sobretot en els joves, extensible a les altres colònies i en
general, aplicables a qualsevol poblet on no hi havia gaire oportunitats de distreure’s. El teatre té una funció lúdica sobretot, però també educa i agermana, i malgrat estem parlant de teatre d’afeccionats, els
grups escènics de les colònies mostren una voluntat evident d’interpretar bé i transmetre la idea de l’autor.
Amb aquesta obra nadalenca, el grup obté un “señalado éxito artístico”, diu el redactor de la Revista que anima el grup i irònicament critica les escasses escenificacions que fa el grup local: “¡Adelante! Que os
esperamos aplaudir de nuevo si es que la barba no nos lo impide”
-El dia 11-2-1951, el grup escènic femení local posa en escena en el local del teatre de la colònia el drama en tres actes Volada de l’Àngel i el sainet L’ànima esperitada, dins el marc de les Festes de la
Joventut.
-El maig de 1951, es fa un homenatge al Rdo. Clemente Vilarrassa, capellà Rector de la colònia, en una festa de comiat que se li fa pel seu trasllat en obtenir una plaça de Chantre de la Catedral de Barcelona,
en què el grup escènic femení posa en escena la farsa còmica en tres actes original de F. Gay Pbro. Les cosinetes. En la Revista se’ls fa una crítica positiva, hom diu que la interpretació és magnífica, que
demostren la seva vàlua artística. També anuncia que una colla de nois busquen una obra per dur a escena.
-La recent Secció Masculina es presenta per primer cop en escena representant el drama en tres actes de P. Boquet Com les òlibes i el sainet en un acte A cal jutge el 2-9-1951. Un dels elements del grup escènic
és Miquel Puig. La funció teatral mereix el comentari següent del redactor de la Revista Colonia Pons: “... fue magnífica la interpretación tanto en el drama como en el sainete, que la sección del Grupo Escénico
Masculino nos obsequió el 2 de septiembre. Algún actor ya lo habíamos visto actuar alguna vez, pero la mayoría nunca pisaron con tanto aplomo las tablas del escenario, particularmente “El Mero” en el sainete
A cal jutge” (núm. 31, octubre 151, Any VIII)
Pel que sembla, alguns dels membres del grup ja havien actuat abans a la colònia, possiblement hi havia hagut algun grup teatral masculí anterior, però no en tenim constància escrita.
-Durant la Festa de St. Antoni Mª Claret, patró del ram tèxtil, que la colònia celebra per primera vegada el desembre de 1951, es reposa Com les òlibes, a càrrec del quadre escènic masculí. També es reciten
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poesies i els rapsodes són Miquel Puig, Pedro Simón, Andrés Sánchez, que també devien ésser actors del grup.
-Durant les Festes de la Joventut del mateix any 1951, concretament els dies 4 de nov. i el 2 de des., es fan dues representacions: el Grup Escènic Femení de la colònia representa Bellamor d’A. Sentís i el sainet
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El gènit de Dña. Isabel, i el grup J.A.C.E. de Gironella porta a escena El retorn de l’Hereuet i el sainet El grill de les cebes, respectivament.
-El 4-5-1952, el Grup Escènic Femení torna a actuar en el drama en tres actes El calvari d’una llar del Rdo. Francisco Carbó i el sainet Venjança macabra, i la crítica és positiva: “No es necesario decir que el
público salió altamente complacido, aplaudiendo merecidamente la actuación de este magnífico grup escénico” (Revista Colonia Pons, núm. 34, juny 1952)
-Per la Festa de la Primera Comunió, el 22-5-1952, a la tarda, el Grup Escènic Masculí prepara Els Massells, drama en tres actes de P. Boquet. Després fan una sarsuela d’E. Sainz i M. de F. Alcántara Los
dinamiteros amb acompanyament d’un Quartet Instrumental de Corda, interpretat també pel grup masculí. Suscita el comentari irònic “nos demostró su perfecto dominio del idioma castellano ¿No es vardat tiu
Lucas?” i l’elogi quant a la interpretació: “formidable capacidad interpretativa” (núm. 34, juny 1952)
-El 7-9 l’Elenc Artístic Hijas de María de Gironella –del qual només tenim aquesta constància per escrit,-“nos obsequiaron con una magnífica función teatral representando en nuestro escenario la comedia
dramática La Neboda y un simpático fin de Fiesta-Corpus.”(núm. 35, octubre de 1952, Any IX)
-El 8-2-1953, en el local del teatre tornen a actuar els membres del Grup Escènic Masculí que presenta el drama L’idiota del Gorch Negre i la sarsuela Los dinamiteros. Se’n fa un elogi a la Revista: “magnífica
la actuación del Grupo Escénico de nuestra colonia y formidable el carácter interpretativo de sus componentes, tanto en la comedia, como en en el drama y en la zarzuela saben adaptarse al ambiente
interpretativo de sus personajes...”(Revista Colonia Pons, núm. 37, abril de 1953)
-Dins el marc de les Festes de la Joventut, el 3-5-1953, l’Elenc Artístic J. A.C. E. de Gironella representa la comèdia dramàtica en tres actes de J. Rossich El preu de la glòria i el sainet La festa dels sabaters.
-El 14-5-l953 el Grup Escènic Femení de la Colònia representa en la Vetllada teatral que s’organitza aquest dia el drama en 3 actes de Mn. F. Gay L’orgull de la Boniquesa i Les dones de Vilasavia.
-En el núm. 40 del gener de 1954, es comenta que l’elenc masculí està una mica apàtic i que es deu a la manca de director escènic, però se n’està buscant un. Mentrestant, l’Elenc Artístic del Centre Catòlic de
Gironella presenta el drama en tres actes Neu als cims i foc als cors i Fin de fiesta el 13-12-54. Després d’una temporada de descans, l’elenc masculí reapareix amb la reposició de L’idiota del Gorch negre,
obra que repeteixen el dia de St. Josep de 1954 en el comiat que es fa als Reclutes, juntament amb el sainet El senyor Esteve. La Secció Femenina no fa funcions en aquests moments.
-L’1-5-1955, debuta el Grup Escènic Mixte amb La muralla de ferro, resposada el dia de l’Ascensió i duta a escenaris d’altres localitats veïnes.
-El 4-3-1956 es fa una funció teatral a càrrec del grup Artístic Nostra Llar de Casserres, però no esmenta l’obra.
-En el número 50 del novembre de 1957, s’anuncia la reposició de Neu als cims i foc als cors.
Com la majoria de les activitats, el teatre va començar la davallada a la meitat dels anys 60. Però en quedar lliure el dormitori de les internes el 1981, es va adequar com a Saló teatre amb un petit escenari dotat
d’un equip d’estereofonia i d’il·luminació adient que s’utilitza el 1983 quan el jovent de la Comissió de Festes hi organitza un espectacle dedicat a la gent gran. Tot i que s’hi va formar un grup de teatre, la seva
activitat va ser esporàdica i normalment les companyies han vingut de fora.
La fàbrica de la Colònia Pons tanca portes el 1995 i per tant, s’hi deixa de fer teatre.
g.EL GUIXARÓ
file:///H|/web%20rms/rosamaria/teatrebergueda.html[27/08/2011 0:02:02]

teatrebergueda

El topònim “Guixaró” s’associa a la masia de la Casa Gran del Guixaró que va donar nom a una colònia tèxtil fundada el 1879 pel berguedà Esteve Comelles i Culler.
A final de 1916, la fàbrica, el salt de l’aigua, la maquinària i tota la colònia estava embargada i fou adquirida per Joan Prats, enginyer industrial barceloní, sota la regència del qual, la colònia es va omplir
d’activitats culturals i serveis, es construeixen més habitatges, l’escola, el teatre, i s’enjardinen diversos espais. L’any 1929 és venuda als Viladomiu, que la mantingueren oberta fins al 1989.
Sembla ser que el primer teatre de la Colònia data de 1926, el segon, situat en el mateix lloc, però prescindint de l’habitatge del primer pis destinat a la biblioteca incendiada durant la guerra, és del 1949. Aquest
tenia un bon escenari, amb un aforament aproximat de 350 persones.
Després de la guerra, i potser abans i tot, es fa càrrec del grup en Pere Vila i Magem, fins als 50; després dirigeix en Zenó Santamaria, fins al 1966, seguit d’Antònia Gual i Torra (anys 1966-71), durant alguns
mesos del 71, dirigí n’Àngel Riu i Pujol i en els darrers anys, en fou director Juli Canut i Capdevila. El 1981 es deixa de fer teatre.
Batalla de reines, Bellamor, Benvingut mossèn Vidal, Berlín, plaça Alter, nº 2, Bressol de Jesús, Com s’enreda la troca, Déu infant, Dos tipus de pronòstic (1979), El cap i a la fi, o el cap de l’alcalde, El
Celdoni i la Margarida (1962), El ferrer del tall, El gran egoista (1980), El millor dependent del món (1968), El misteri del bosc (1949), El lloro del coronel (1964), Els dos didots (1949), Els dos sergents
francesos, En Joan de la calma, El 33.333, Fabiola, Iselda, Jo seré el seu gendre, L’altiva, L’amor venia en taxi, La Creu del sud, La paciència d’en Falugueta, L’Hostal de l’arengada, La Llum de
l’establia, La núvia portava cua (1981), La Pepa Carbonera (1982), La Rosa de Jericó, La serp de foc, L’estel de l’establia (1974), L’estudiant ros (1976), Les dones de la Passió, L’oncle Anton, No és mai
tard si s’arriba d’hora (1978), Sant Tarcici, La pesta (25-XII-1980, 3-I-81), Soparem a casa (1973), Un embolic de família (1965), Un full en blanc (1979), Un pagès de Barcelona (1976).
Els Pastorets es fan fins els anys 50.
Els actors i actrius que hi intervenen en les representacions del grup La Bauma (els Altarriba, els Barniol, els Benedicto i Gómez, els Comaposada, els Casals, els Ginestà, P. Muñoz, R. Soler...) són publicats
també al llibre de Ramon Soler sobre el Guixaró, així com les cies. de teatre que han actuat a la colònia i les poblacions on va actuar el grup de la colònia (p. 56-58) com ara la de “Nostre Jovent” de Puig-reig
(FOTOC. PROGRAMA), La Farsa de Berga, el Jovent de Viladomiu Vell, la cia. de l’Ametlla de M. i d’altres de la comarca i fora d’ella.
h..L’AMETLLA DE MEROLA. ELS PASTORETS
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Quadre escènic de l'Ametlla de Merola
Grup Esplai de Joan Josep Mora (1980)
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Sala-Teatre Esplai amb reformes i ampliacions
posteriors.

grups nois/noies d'Acció Catòlica
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Teatre de sota la rectoria

,

escenari, decorat, tramoia
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Església

Hem deixat l’Ametlla de M. -tot i pertànyer al municipi de Puig-reig- en últim lloc per la seva proximitat a la comarca del Bages (a Navàs), és la primera colònia de la comarca berguedana. L’origen de
l’Ametlla es remonta a l’any 1832, al molí d’en Josep Comas i Ametlla, amb una petita fàbrica de màquines de cardar. En Josep Comas era força conegut a la rodalia com a propietari del Mas Ametlla de
Casserres que, juntament amb la pertinença del molí al terme parroquial de Merola, donà nom a la colònia.
L’Ametlla de Merola és actualment una colònia industrial de prop de 400 habitants fundada per en Mateu Serra i Tauran l’any 1880. La fàbrica de la qual es posa en marxa el 1871 (les obres, però, començaren
el 1864) i tanca el 1992. La colònia es troba a la part més meridional de la comarca, al marge dret del riu Llobregat, dins el terme municipal de Puig-reig, en el límit del Berguedà amb el Bages. Presenta a
primera vista les característiques més destacades d’una colònia industrial. Ha conegut un desenvolupament intel·lectual i artístic força notable. I. Terradas comenta en el seu estudi de la colònia, que aquesta
resultà d’un canvi de localització d’una fàbrica de teixits anteriorment instal·lada a Vilassar en temps de la darrera carlinada, bastant sonada per diferents indrets del Berguedà, incloent-hi Merola. Es tracta d’una
empresa familiar tradicional, amb velles pràctiques de caràcter moral de tipus paternalista que s’accentuaren el 1890.
El 1888 sorgí la idea de fer teatre per a tothom. Es va canviar el ball pel teatre, que passà a ser el protagonista des del 1890. Efectivament, el teatre es convertí en un parèntesi i en una compensació a les
frustracions i repressions quotidianes, és a dir, a les possibilitats limitades de la colònia. L’estabilitat laboral sortia beneficiada d’aquestes expansions artístiques dels treballadors. El teatre, com a expressió
cultural destacada de la colònia, fou instrumentalitzat per alguns, segons les memòries d’Agustí Morta, amb vista a aconseguir un lloc de més o menys importància dins la fàbrica. No obstant això, el teatre ajudà
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molt al desenvolupament d’una sensibilitat cultural a l’Ametlla de M. (Terradas, 1979) L’empresa estimulà força les activitats teatrals, artístiques i religioses. A la fàbrica hi havia dos bàndols: els de la màniga
ampla i els de la màniga estreta, que es radicalitzaren des de la vaga de 1890, moment en què es va assegurar l’hegemonia catòlica a la colònia. Abans, però, ja es feia teatre als col3legis i s'havien representat els
Pastorets.
El primer teatre, doncs, era un local petit, situat sota la rectoria, però amb força activitat. L’Orfeó hi donava concerts i l’orquestra també hi tocava.
El segon escenari teatral de l’Ametlla de Merola, la Sala-Teatre Esplai, amb un aforament de 400 persones, es fundà i s'estrena el 1902. Era una rèplica del teatre de Puig-Reig, amb decorats de Corrons. El
teatre comportava la separació de sexes, la qual cosa provocà protestes, perquè les famílies havien de separar-se en entrar. Fins la reforma del local, es mantingué el costum. La sala fou reformada i ampliada per
primera vegada el 1934, moment en què es va procedir a la instal·lació de butaques, de la calefacció, d’una màquina de cine sonor, s’efectuaren millores en la il·luminació, i es fa la pendent de la platea. El 1949
es torna a reformar el local. De la part arquitectònica de l’edifici, se’n fa càrrec en Pere Puigdefàbregas, la resta és responsabilitat del grup de teatre. S’amplia el nombre de butaques (593) i es completa l’equip
dels decorats dels germans Salvador i els Bartolí, a més es dota el teatre de mitjans tècnics adequats i de l’estructura actual. Actualment es disposa de 53 decorats de paper, 20 focus i reflectors, 1 projector
d’efectes especials, 140 vestits, 4 màquines per efectes de fum, 1 equip de so de 400 w, 60 peces de fusta d’escenografia. L’escenari té una boca de 7m, 6m de fons i 10m d’alçada.
El dia 1 de maig de 1970, la junta dels Pastorets arrenda a Serra i Feliu el local Teatre-cine Esplai, assumint-ne totes les responsabilitats, civil i econòmica. El 1975, quan obté l’aprovació dels estatuts i queda
constituïda l’Associació Cultural Esplai, serà aquesta associació la responsable del local.
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ELS PASTORETS(història i video a la pàg. web de l'Ametlla de Merola)
La colònia i els Pastorets gairebé han nascut i crescut paral·lelament. Les primeres famílies que arribaren a la colònia procedien de les masies
de les rodalies i altres de l’Alt Berguedà i Solsonès. És sabut que el món pagès conserva més les tradicions i ritus, això explicaria que els
Pastorets arrelessin tan aviat en la colònia.
El primers Pastorets es devien fer en el cafè-teatre vell que es trobava sota la rectoria, des del 1888, on va haver la biblioteca (des del 1932), i
devien ser els del Bato i el Borrego, com a Berga, o “Pastorets nous” dirigits per Francesc Picas i Cunill. Hi actuen entre d’altres: Pere
Gonfaus (Sant Miquel), Joan Codina (Llucifer i Bato), Àngel Picas (Borrego), Joan Graell (Sant Josep).
I encara abans que aquests, sembla ser que noies soles representaven uns Pastorets al Col·legi de les Germanetes Dominiques vers el 1887. Els
que en aquella època en feien, anaven a la Missa del Gall amb la mateixa vestimenta amb què feien teatre: calçons, esclops, faixa i barretina
vermells, i quan venia l’hora de l’adoració de l’Infant, baixaven del cor des d’on oïen la missa, muntant ja un espectacle que s’acabà amb Mn.
Jaume Benet. El 1902 s’estrena el nou teatre i s’estrenen uns nous Pastorets més complexos: El naixement del Salvador o La redempció de
l’escola, anomenats popularment els del Llop o del Burro, de Molins i Gelada, d’Olot, on es continuen fent. Però anys més tard, també van fer
La venjança de Jesús o Pastorets del avaro en tres actes i nou quadres, amb personatges masculins exclusivament i dels quals era protagonista
principal en Martí Parcerisa, Manuel Guiu i Bosch té cura durant un temps de la part musical.
Als voltants de 1910, quan la direcció escènica va passar a mans d’en Marc Picas i Ornosa, pare d’A. Picas i Pons, autor de la lletra dels
Pastorets dels 70, s’estrena La Rosa de Jericó (seria l’any 1912-13) en tres actes i 11 quadres, de Josep Duró i Gili i amb música de mossèn
Rossend Molera i decorats nous de Mn. Josep Cantons, que té gran ressonància a tota la comarca. Augmenta el nombre d’intèrprets, gairebé
tots homes: Mateu Sallent (Jonàs i Herodes), Martí Parcerisa (Naïm), Lluís Sabala (Llucifer) i Lluís Badia (l’Asterot), Ramon Escudé (Jacob),
Ramon Cabra (Naïm), Josep Cabra (Josep) i Miquel Arpa (nen Jesús).
En formar-se l’Orfeó el 1919, es reorganitza l’Agrupació. Des del 1921 fins el 1935, es van fent diverses versions de forma ininterrompuda.
Com ja sabem, els Pastorets no es van fer durant la guerra civil en cap lloc de Catalunya, però el 1939 ja es reprèn l’activitat teatral i fan un
altre cop La Rosa de Jericó, alternant en els anys següents amb La Venjança de Jesús. (FOTOC. PROGRAMES Revista. El Brogit de l’A. de
M.)
Més tard, entra en acció Jaume Estruch i els dos, Estruch i Picas segueixen plegats fins al 1944.
Josep Pons i Soldevila dirigí moltes obres, inclosos els Pastorets. En Josep Pidelaserra també en dirigeix.
El 1949 s’introdueixen els quadres “plàstics” al principi de l’obra i s’hi desenvolupa la gènesi del misteri de la Redempció, per dir-ho d’alguna
manera. El grup es dissol per discrepàncies que sorgeixen arrel de la separació de sexes i malgrat l’absència de l’agrupació teatral local, no es
van deixar de fer, ja que un grup de joves feien L’Estel de Natzaret i La venjança de Jesús.
A partir de 1949, s’inicia una nova etapa de consolidació dels Pastorets que serà definitiva des que es substitueix el títol de La rosa de Jericó
pel de Els pastorets de l’Ametlla de Merola indicant així la renovació de l’espectacle, afegint escenes i introduint modificacions a la lletra
d’en Picas i la part musical és dirigida per Fornesa, Costa i Manel Guiu, a més de Josep Conangla, compositor de la música dels Pastorets dels
anys 70.
Josep Conangla i Escudé (L’Ametlla de Merola, 1896-1971) es va fer càrrec de la música en el teatre vers l’any 1914, durant 57 anys tingué
cura dels assaigs i de l’acompanyament al piano de totes les parts musicals dels Pastorets o d’altres obres. Va ser sot-director i director de
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l’Orfeó, col·laborador de la Revista Música sacra, organista de la Capella de Música de la Colònia i compositor de més de 40 sardanes per a
piano i orquestrades, balls de Nans i Cascabells de l’Ametlla, un bon munt de caramelles i fins i tot operetes. Gairebé tota la música de La
Flor de Nadal és de la seva pròpia invenció, fora de la que és popular, però una i altra porten l’acompanyament de J. Conangla.(El Brogit de
l’Ametlla de Merola, nº 4, desembre 1983)
El 1954 s’estrena La flor de Nadal, la qual amb poques innovacions ja perviurà fins a l’actualitat. Són els genuïns de l’Ametlla i potser els
més ajustats a les Sagrades Escriptures.
Els Pastorets tenen primerament com a protagonistes els personatges bíblics, els missatges i els antimissatges divins personificats en el
preludi, que mantenen relació directa amb l’esperança messiànica. Després apareixen els de la primera part: els personatges evangèlics, la
família de Natzaret i l’entorn d’ells, tots els que es citen en els passatges evangèlics i que ens porten al portal de Betlem. Els pastors són
homes senzills, graciosos, els noms dels quals són extrets del cançoner popular, perquè a més de ser un tipus de quadres d’estil
autosacramental, vol ser –i sobretot- teatre popular i per això amb les reformes es busca la vistositat. El mateix succeïa a Berga i a Gironella.
És la nota comú dels Pastorets que es realitzen arreu de Catalunya.
L’obra d’en Picas està organitzada en tres actes amb un total de 20 quadres mantenint els quadres plàstics de La Rosa del Jericó a l’inici però
ampliats.
Tres històries paral·leles conformen l’argument general de l’obra:
-La història sagrada del naixement de Jesús personificada en les figures de Josep, Maria, Zacaries i Elisabet..
-La lluita del bé contra el mal, centrada en els enfrontaments entre l’arcàngel Miquel i Llucifer.
-La vida dels pastors (Matatà i Mataties, grup de pastors d’en Pasqual i el Rabadà Joanet) que uneix les dues anteriors, en la línia del teatre
còmic costumbrista.
Els quadres plàstics, centrats en el Gènesi i en l’Antic Testament, a manera d’introducció de l’obra; estan comentats per dos narradors que
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presenten i expliquen els diferents quadres que els formen. Aquests quadres són: Eternitat de Déu, rebel·lió dels àngels, el Pecat Original,
sacrifici d’Abraham, David Rei, el poder de les tenebres, Esposalles de la Verge, L’Anunciació a Maria, Zacaries i Elisabet i L’Edicte de
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l’empadronament.
Els quadres autosacramentals són: falsos Messies, La bossa dels diners, La veu del profeta Isaïes, buscant posada; i ja en la segona part
(després de 15 min. de descans), als afores de Betlem, l’Àngel i els Pastors, el somni del Rabadà, Camí de Llum i cançons, el castell del Món
Gentil, símbol del mal (destrucció del castell amb la mort de Glòria i Satanàs) i El Naixement de Jesús, Adoració de pastors i àngels. Apoteosi
final.
Jaume Estruch i Compañó i en Ramon Cabra i Escudé (director artístic, creador del personatge del Rabadà) han estat els més fidels
col·laboradors en els inicis de la reforma dels Pastorets i protagonistes dels seus èxits, i, per suposat, darrera seu no es pot oblidar la munió
d’actors (com ara Jaume Canals durant 60 anys), actrius, tramoistes... que també han participat d’una manera o altra en l’espectacle, en total
unes 160 persones. Un dels responsables del servei tècnic, Xavier Boixadera, comenta les millores que s’han fet en l’equip de so i llums en El
Brogit de l’Ametlla de Merola (nº 2, oct. 1983): s’ha renovat la taula de “mescla”, els “bafles” i l’etapa de potència amb un cost d’un milió
tres-centes-mil pessetes, i pel que fa a la llum, només en material, el cost s’eleva a 2,5 milions.
Els Pastorets es comencen a preparar el mes d’octubre i acaben el mes de febrer.
Els Pastorets de l’Ametlla de M. (dels quals, se’n fan 8 representacions) tenen força ressò en els mitjans de comunicació de Catalunya.
Joaquim Soler Serrano es desplaçà fins a la colònia per gravar un programa per a la Ràdio Cadena Catalana, n’han parlat la Ràdio Nacional
d’Espanya, Ràdio-4, Catalunya Ràdio, Ràdio Espanya, Ràdio Sabadell, les emissores municipals locals... i fins i tot un equip de TV3 filmà
alguns quadres i escenes (29-11-1984).
Daniel Parcerisa, director escenogràfic dels Pastorets declara a la revista local (El Brogit de l’Ametlla de Merola, nº 4, desembre de 1983) que
els Pastorets “tenen un interès artístic, intel·lectual i professional. Tenen un valor bíblic, cristià i humà, a més de l’artístic. Per això la gent ve
aquí a veure’ls i queda meravellat perquè tenim l’encert de donar relleu a tots aquests valors (...) els nostres tenen ànima, són profunds i
porten nervi (...) nosaltres a més de fer riure, els espectadors s’emocionen”. Originalitat dels Pastorets de l'Ametlla de Merola.

ALTRES OBRES
A l’Ametlla de Merola, el fet de disposar sempre d’un elenc teatral actiu, ha fet possible la continuïtat des del segle passat d’actuacions teatrals, especialment
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dels Pastorets, però també han passat per l’escenari de l’Esplai actors, actrius de renom amb obres destacades que han servit per estimular els joves i el públic
en general a seguir amb la tradició teatral. Aquests han estat: Els Joglars, L’Agrupació dramàtica de Barcelona amb Un prometatge de Txéjov i La cantant
calba de Ionesco, L’Esbart Verdaguer, L’Agrupació dramàtica de Sabadell Palestra que escenificà La Alondra d’Anouilh, La Faràndula que presentà El divino
impaciente de Pemán i La casa de Troya, actuacions de Capri, Companyies del Romea de Barcelona, Alexandre Ulloa posà en escena el shakespereà Hamlet,
Cyrano de Bergerac de Rostand i Los intereses creados de Jacinto Benavente, Mª Matilde Almendros actua a La Ventafocs el 1950 i a Terra baixa de
Guimerà.
El quadre escènic de l’Ametlla de Merola ha escenificat a més dels Pastorets:
-La por de la mestressa, comèdia musical de N. Ballarà i J. Conangla, a càrrec de Les joves de l’Acció Catòlica d’Ametlla de Merola (27-2-1944) El
repartiment de la 1ª és A. Conangla (Dña. Restituta), R. Sala (Gloria), V. Morta (Quica), M. Morta (Isabel), A. Guilà (Irene), J. Serra (Dña Elisa), M. Guilà
(Dña. Concepción), R. Jubany (Nasia), M. Riba (Marta), D. Conangla (Mercedes).
-La fontana de l’amor, fantasia musical de Cicili de Montserrat.(autor també de la sarsuela La Carbonera, (16-7-1944), a Fígols, després de La por de la
Mestressa interpretada per A. Conangla (Hada), J. Guiu (Príncipe), M. Riba (paje), R. Sala (Hortensia), D. Conangla (Bárbara), V. Morta (Roque) i M. Divina
(Amor).
-Del municipi al mar, (on el director d’escena i actor local Jaume Estruch fa de torero) Julieta i filla única i de Folch i Torres, D’aquesta aigua no en beuré
d’Enric Puig i Figa (autor berguedà de dues obres més: De la vora del foc i Un cop d’home, segons Ureña), L’endemà de bodes, L’orgull del gec, Un pagès
de Barcelona, Deixa’m la dona, Cisquet; L’amor triomfant (programa) i Els Bandolers de Cantallops, que tingué gran èxit entre 1950-60. El 1950 es
representa dues vegades, per Pàsqua i el 29 de juny amb motiu de l’homenatge a la vellesa; durant l’estiu i la tardor de 1952 es fan 11 representacions a la
colònia, a Puig-reig, a La Pobla de Lillet, a St. Llorenç de Morunys, a Gironella, a Cal Vidal, a Navàs, a Cal Rosal, a Cal Guixaró i a Cardona. A l’any següent
se’n fan 12 en escenaris de la comarca i fora d’ella, 10 el 1954, 2 el 1956, el 1961 també 2, a la colònia, com a homenatge a Jaume Estruch i a Torelló, el 1964
se’n fan 3 a Balsareny, El Guixaró i a Avià. .Un total de 44 representacions va fer pensar en la seva reposició per commemorar el centenari dels Pastorets el 25-
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5-1978. Els bandolers de Cantallops (imatges), amb lletra original d’en Francesc D’A. Picas i música d’en Lluís G. Jordà i en Josep Conangla, a càrrec de
l’Associació Cultural Esplai (nom donat al Patronat), es torna a fer 25 d’abril de 1992 (programa 1, 2) i el 17 de setembre de 1994.
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Després d’un període de cinc o sis anys de la dècada dels 70 en què el grup local deixa de fer teatre i Cies. professionals foranes com les de Capri, La Trinca,
Santi Sans, el Màgic Andreu, Cies. de sarsueles entre d’altres omplissin el buit teatral, la reposició de Els bandolers de Cantallops animà el grup a fer teatre
novament i des del 1980 en què Joan Josep Mora es fa càrrec de la direcció, cada any es representen obres per Festa Major i St. Jordi a més dels Pastorets. La
Festa Major es ve celebrant, des que es posà l’església de la colònia sota el patrocini de St. Mateu, el 21 de setembre, però amb el temps, es traslladà al
diumenge més proper a la festivitat del sant:
-De més verdes en maduren, comèdia en tres actes d’Assumpta González, interpretada per Mª del Mar Estruch (Lluïsa), Purita Estruch (Mercè), Susana Molas
(Roseta), Gemma Parcerisa (Antònia), Eliseu Fontanet (Pere), Josep Mª Fontanet (Juli), Pere Comerma (Pepet), sota la direcció de J.J. Mora i Carme Solà,
Conxita Clarisó fa de traspunta.(22-9-80)
-Arribaré a les set... mort! Comèdia en tres actes d’A. Gonzàlez amb aquest repartiment: Carme Solà (Maria), Mª Carme Picas (Glòria), Teresa Ragués (Carme),
Xavier Boixadera (Joan), J. Mª Fontanet (Narcís), Eliseu Fontanet (Estevet), notari (Arcadi Alibés, presentador de TV3), Joan Sabata i Mateu Fité (camàlics),
Conxita Clarisó i Puri Estruch són les traspuntes, Duvi Ragués i Emili Soler es fan càrrec del maquillatge, els decorats són dels Germans Salvador, tot i que
solen ser del propi grup local.(21-9-81)
-Quina vista tens, Quimet, comèdia en tres actes de Lluís Coquard (20-9-82) amb Sílvia Iglesias, T. Ragués, C. Picas, C. Clarissó, E. Fontanet, X. Boixadera,
Joan Lluís Vila, J. M. Fontanet. J.M.Cabra i Marcel Crispí són els traspunts. Xavier Boixadera es fa càrrec de la lluminotècnia i en Duvi Ragués, del
maquillatge.
-L’11 de març del 1983 s’escenifica Amb la nit per endavant, original de Joan Barbé i per Festa Major, el 19 de setembre, La Pepeta no és morta, comèdia
entres actes d’A. González. Els intèrprets són: S. Iglesias, T. Ragués, C. Picas, E. Fontanet, X. Boixadera, J.Lluís Vila. J. Mª Cabra i C. Clarissó són traspunts. J.
Mª Fontanet es fa càrrec dels efectes sonors, X. Boixadera, de la lluminotècnia i Duvi Ragués del maquillatge.
-Per St. Jordi de 1984, Helmut, comèdia en dues parts de Joan B. Ripoll, amb C. Clarisó, Àngels Canals, Mª C. Solà, T. Ragués, C. Macià, J.Mª Fontanet i M.
Crispí. Els traspunts són en aquesta ocasió la SD. Iglesias i l’E. Fontanet. (programa)
-Per Festa Major de 1984 (24 de setembre) En Pau vol viure en pau (comèdia en dos actes) de Francesc Lorenzo Gàcia, interpretada per T. Ragués, C. Picas,
Joan Estruch, Eliseu Fontanet, X. Boixadera, S. Iglesias Crispí.
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-La mare... quina nit, comèdia en tres actes d’A. González (23-9-1985) amb C. Solà, T. Ragués, S. Iglesias, E. Fontanet, X. Boixadera i Amadeu Riera. Joan
Estruch i Jordi Estruch es fan càrrec de l’ambientació, J. Mª Cabra, Rosa Crispí i i Puri Estruch són traspunts.
-El nen dels Parker, comèdia en tres actes d’A. Hart i M. Bradell, en versió traduïda d’Eugeni Barniol. (programa)
-Necessito una infermera, comèdia en tres actes d’A. González (2-9-1987) amb S. Iglesias, Mª À. Soler, L. Picas, T. Ragués, E. Fontanet, A. Riera, A. Alibés,
X. Boixadera. Efectes sonors de X. Boixadera Pajerols, lluminotècnia de J. Gubianes Vilarnau, ambientació de Pere Boixadera i Joan Comerma, traspunts, Rosa.
Crispí, Puri Estruch i Gemma Parcerisa, maquillatge de Duvi Ragués i Emili Soler.
-Especialitat en homes, comèdia en dos actes (19-9-1988) interpretada per M.À. Soler, T. Ragués.C. Picas, J.Mª Estruch, E. Fontanet, X. Boixadera i A. Riera.
Els tècnics són els mateixos que a l’anterior obra.
-Dorm: t’ho mano! Comèdia en dos actes de Georges Feydeau en versió catalna de Pol Agustí. Hi intervenen: X. Boixadera, A. Alibés, E. Fontanet, C. Solà, Mª
À. Soler, Annabel Vilà.(23-9-1989)
-Blanca, vídua d’un viu, comèdia en dues parts de Nicasi Camps i Pinós, amb C. Solà, Núria Mora, S. Iglesias, X. Boixadera, R. Vilà, L. Pajerols i E.
Fontanet.(22-9-1990)
-Adrià, un torero català, comèdia en dues parts d’Assumpta González, a càrrec de C. Solà, Mª À. Soler, C. Picas, E. Fontanet, Moisès Boixadera, Josep Mª
Estruch i Jordi Vilà.(programa)
-Els porucs, comèdia en dos actes, arranjada d’una obra de Mr. Moncrief per Ramon Franqueza Comas, interpretada per L. Pajerols, C. Solà, Mireia Mora,
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Xavier Vilà, E. fontanet, M. Boixadera, Josep Mª Estruch, X. Boixadera i J. Gubianes.(19-9-1992)
-La primera vegada, comèdia en tres actes de Henri Keroul i Albert Barre (18-9-1993) (programa)

-Un marit per a la meva dona, comèdia en tres actes de Nicasi Camps i Pinós, amb Nuri Cabra, L. Pajerols, Ferran Pajerols, Mireia Mora, Òscar Cabra, M.
Boixadera, Joan Casadesús, M. Estruch. L’atrezzo va a càrrec de Mercè Riera i C. Solà, el maquillatge és d’À. Canals i Carme Dolado, la tramoia de Pere
Boixadera i J. Comerma, els efectes sonors de X. Boixadera Pajerols, E. Mora i À. Vilà fan d’apuntadors i J. Gubianes, a la lluminotècnia.(23-9-1995)
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-Aquí no paga ni Déu, comèdia en dos actes de Dario Fo, amb la intervenció de C. Solà, L. Pajerols, Agustí Serra, Òscar Cabra, Joan Mª Escudé, J. Casadesús,
X. Vilà, X. Boixadera, Enric Escudé, M.arc Fité, Ferran Pajerols i Francesc Serra.(21-9-1996)
-Catalans a la romana, comèdia en tres actes d’Ivan de Girós. Els intèrprets són Ò. Cabra, Joan Casadesús, L. Pajerols, M. Mora, Joan Mª Escudé, M. Estruch,
M. Boixadera, A. Serra, X. Vilà, N. Cabra, C. Solà.(20-9-1997)
-El rastre de la guineu, comèdia en dues parts i quatre temps de Ventura Porta i Roses, amb M. Boixadera, Nuri Cabra, Joan Mª Escudé, Mireia Mora, L.
Pajerols, J. Casadesús, O. Cabra, Agustí Serra i X. Vila. (19-9-1998)
-Annus horríbilis, comèdia en tres actes de Francesc Lucchetti Farré, interpretada per A. Serra, C. Solà, F. Serra, M. Mora, M. boixadera, F. Pajerols, J.Mª
Escudé, Marc Fité, Ò. Cabra. L’escenografia és de M. Boixadera, Marc Fité, Aleix Gubianes; el maquillatge, de Carme Dolado i Alícia Serralbo; les
apuntadores, E. Mora i À. Vilà, el vestuari de C. Solà i la il·luminació de J. Gubianes.(18-9-1999)
-Aigües encantades, drama en tres actes de Joan Puig i Ferreter , interpretada per A. Serra, C. Solà, L. Pajerols, X. Vilà, M. Boixadera, J.Mª Escudé, N. Cabra.
J. Casadesús. M. Mora, Ivan Soldevila, F. Serra, F. Pajerols i altres (15-5-1999 i equip tècnic)
-La iaia treu fum, comèdia en dos actes i tres quadres, de Rafael Mendizábal.
Els intèrprets són Nuri Cabra, Òscar Cabra, Joan Casadesús, Montse Estruch i Carme Solà.(23-9-2000)
-Mirrad, un noi de Bòsnia d’Ad de Bont en traducció de Jordi Coma, amb música de la pel·lícula Birdy, poemes de Lluís Llach, a càrrec de N. Cabra, Ò.
Cabra, F. Serra, I. Soldevila, J.Mª Escudé, Quirze Vilà, C. Solà, À. Vilà. Del vestuari, se’n fa càrrec C. Solà; del maquillatge, C. Dolado, Alícia Serrano,
Encarna Mora fa d’apuntadora, J. Gubianes i Xavier Boixadera són els tècnics de llum i so respectivament.(St. Jordi de 2000)
-La darrera obra representada aquest any (22 de setembre) ha estat Vaga a l’aeroport, comèdia en dos actes, adaptació de l’obra original de Marc Comaletti,
amb J. Casadesús, Anna Mora, C. Solà, M. Boixadera, Montse Muñoz (de Carrilet Teatre de Puig-reig) i Queralt Serra.
La Junta directiva ha estat formada gairebé sempre pels mateixos membres, des que es van fer els Estatuts: Pere Boixadera, president; Mateu Fité, secretari;
Ramon Riera, tresorer; i els vocals: Xavier Boixadera, Joan Comerma, Josep Mª Cabra, Enric Escudé, Joan Mª Escudé, Josep Gubianes Josep Pajerols, Mercè
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Riera, Carme Solà, Jaume Vilà, Ramon Vilà i Xavier Vilà.
El grup assaja des de tres mesos abans de l’estrena dos o tres dies laborables a la setmana, i dues setmanes abans, cada dia al vespre. Fan una representació
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única de cada obra. El preu de l’entrada és de 800 ptes.
De les obres representades pel grup juvenil, en parlarem en el darrer capítol.
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UN AUTOR: FRANCESC D’ASSÍS PICAS I PONS (l’Ametlla de Merola, 2-10-1921)
En Francesc D’Assís Picas i Pons és autor de vuit obres teatrals, dues de les quals ja hem esmentat:
-La flor de Nadal, editada set vegades (la 1ª a la Biblioteca Gresol nº 27, Ed. Nereida, BCN 1957, tres eds. per “L’Escena Catalana”, Eds. La Formiga d’or i en versió infantil, de l’Ed. Balmes, amb pròleg del
bisbe Deig de Solsona) La primera versió és coneguda pel títol Els Pastorets de l’Ametlla.
-Els bandolers de Cantallops, sarsuela catalana en tres actes (Bibl. Llanas de Casa Patuel de Mataró)
A més ha escrit: -Catalunya, on vas? , drama d’uns religiosos i una família víctimes de la Revolució de 1936, (Ed. del mateix autor, La Jonquera, 1985)
-Més enllà de la carn, drama de tres personatges, tres exiliats polonesos en els anys de la dominació comunista a Polònia, el 1950. Estrenada per Mª Matilde Almendros (Ed. Manresa, Gràf. Perramon i Casa
Patuel, Mataró),
-N’Eugènia d’Oliver o més dama que cavaller, d’ambient medieval, que guanyà el Premi Josep Mª Folch i Torres-Guardó Faràndula de Sabadell.
-La família de Simó-Pere, estampes evangèliques i literàries teatrals. El principal protagonista, la sogra de l’apòstol Pere, es una simpàtica galilea.
-Vuit dies en família, comèdia de costums, una glossa de la indústria tèxtil, L’acció teatral passa en els sis dies de la setmana de dilluns a dissabte, i l’últim quadre és diumenge. S’alternen a l’escenari la realitat
de la vida quotidiana amb els somnis dels personatges. Premi de Teatre en el II Certamen Lit. de Molins de Rei, 25-4-1955 (La formiga d’or, BCN, 1997)
-Pau social, sense estrenar;
També és autor d’obres històriques i biogràfiques: L’ombra de Déu, Les llàgrimes del cardenal Vidal i Barraquer, En defensa de l’Església Catalana de 1936 i El tèxtil a Catalunya, 150 anys de la història, que
inclou també una versió de l’obra de teatre Vuit dies en família, d’on hem extret aquestes dades sobre l’obra de l’autor, a més d’unes rondalles infantils i nadalenques, i unes havaneres-sardanes: L’Avi Quim no
va anar a Cuba, A Montserrat i L’Ermita de Sta. Llúcia. Actualment viu a La Jonquera.
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Secció dramàtica de la Schola de Casserres
Grup artístic Nostra Llar (posguerra fins el 1988)
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Cafè de la carretera, després cinema
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4. CASSERRES

local social

Grup artístic Nostra Llar (1990-92)

Pavelló municipal

Grup del Col·legi municipal de Casserres

EL GRUP ARTÍSTIC NOSTRA LLAR
Fou el primer grup que gosà de fer teatre català després de la guerra, però en aixecar el teló, va haver de plegar
perquè es va presentar la guàrdia civil, segons explica un dels seus membres, l’Aleix Genescà. El grup actuava en el
Cafè de la carretera, on s’hi va fer un cinema després. El grup ja funcionava a principis del s. XX, i tingué vida
activa fins el 1988.
Durant aquest llarg període de temps, han estat moltes les obres representades i molts els actors i actrius que hi han
participat, recordarem algunes d’aquestes obres i alguns dels seus intèrprets:
Abans de la guerra es van fer obres com Terra Baixa, La filla del carmesí, L’Hostal de la Glòria, i després del
conflicte bèl·lic, assagen Mossèn Janot, però no arriben a representar-la, El port de les boires, La Puntaire, Les joies
de la Roser, Baltasar, amb la qual es presenten a un Concurs a Berga i obtenen el primer premi al millor actor i el
segon premi de grup.
El director del grup era Antoni Casals i els intèrprets eren: Joan Casals, Aleix Genescà, Vicenç Terrades, Francesc
Circuns, Joan Reig, Paulí Genescà, Ramon Trulls, Josep Soler, Lluís Vilalta, Antoni Anglada, Jaume Anglada, Julià
Malè (l’amo del Cafè de la carretera) i molts altres. Pel que fa a les actrius: Maria Xixons, Teresa Riu, Maria
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Santasusagna, Rosita Clotet, Montserrat Reig, Maria Cots, i si les obres eren molt bones, venien artistes de Manresa
per asegurar els papers.
L’Aleix Genescà també dirigí un grup del col·legi Municipal de Casserres, amb ells va fer uns Pastorets durant cinc
anys (1984-88). Constava que era una activitat del grup.
Les funcions, com ja era habitual a l’època, consistien en un drama o una comèdia i un sainet.
Amb el mateix nom Grup Artístic Nostra Llar es presenta un altre elenc que actua durant dos anys, 1990-1992.
Neix a iniciativa d’un professor de l’Escola Joviat de Manresa, en Josep Torras, que arribà al poble com a estiuejant,
però s’hi instal·là després i va mobilitzar la gent jove, la qual s’anà engrescant fins aconseguir formar un grup de
teatre. El local social era molt petit, per la qual cosa es demanà a l’Ajuntament que els deixessin muntar un escenari
en el pavelló municipal. En Ramon Bernadas es fa càrrec dels decorats i la tramoia, els aparells de so es lloguen.
Col·loquen unes teles pintades amb moviment lateral i comencen a fer algunes actuacions musicals en plays-backs
com Jesucrist Superstar. La recaptació es destina a la millora del material tècnic. També s’utilitza material prestat
de l’Escola Joviat. En Torras ja havia fet a Manresa moltes de les que obres es fan a Casserres, espectacles musicals
sobretot, en què hi participa el màxim de gent.
En una crònica de Regió 7 (3-2-1990) se’ns explica com va sorgir el grup. Casserres no és un poble on hi hagi una
gran tradició teatral, però la representació i l’èxit obtingut amb els Pastorets per Nadal a càrrec dels nens de vuitè de
bàsica, ha esgrescat la gent del poble per preparar una altra representació. El responsable de la direcció, Josep
Torras, fa una valoració positiva de l’ambient que s’ha creat, la participació col·lectiva implica un enriquiment
artístic i oral de la gent, sobretot dels nens. L’obra que es prepara és Jesucrist Superstar, òpera-rock que es
representa per Pàsqua i és objecte d’uns altres articles al diari local (5 i 10-4-1990) en què comenta l’èxit total de les
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representaciones dels dies 7 i 8 d’abril, davant unes 150 persones; a les 21 h. i 17 h. respectivament. Se’n fan dues
més els dies 13 i 15 del mateix mes i una altra el 6 de maig a Montmajor.(programa)
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Quant al repartiment, els intèrprets són d’edats diferents: Jacint Vilà, de 18 anys, interpreta amb molta dignitat el
paper de Jesús, una nena de vuit anys, Mª Alba Guals fa de Pons Pilat, el Judes, Marc Niubó, té trenta anys, la Maria
Magdalena és una noia de 21, la Miracle Santasusagna; altres que hi intervenen són Lluís Camps, en el paper de
Pere, Jordi Boixadera, com a Joan; Josep Llorens, en Caifàs, Josep Torras com a Rei Herodes, fins arribar al nombre
elevat de 74 actors i actrius i en l’equip tècnic, 22, entre els quals, Josep Farràs, a la tramoia; Maria Santasusagna
com a traspunt, Marc Niubó és el regidor, Josep Soler i Dolors Farràs s’encarreguen del vestuari, Mª Carme
Santasusagna, de l’atrezzo, Josep Torras fa la coreografia i dirigeix. Tots els veïns de la població hi contribueixen
d’una manera o altra.
A l’estiu presenten un nou muntatge davant de vuit-centes persones (segons la crònica de Regió 7 del 21-8-1990) que
duu per títol Cançó d’amor i de guerra, obra original de Lluís Capdevila i de Víctor Mora, en què intervenen una
seixantena de persones en l’escenari més una trentena en l’equip tècnic. (15, 18 i 19 d’agost). Destaca el tractament
especial que ha rebut la il·luminació, sovintegen els elements coloristes i fins i tot es dissenyen il·luminacions
individualitazades per a alguns personatges com l’àvia Francina, interpretada per Roser Soler. El so dels temes
musicals està pre-registrat, la seva interpretació es fa mitjançant la tècnica del play-back. (programa)
El 19-10-1990 l’Ajuntament autoritza la realització de tres representacions teatrals del Pastorets –26, 30 de des. i 1-1
de 1991- al pavelló esportiu: Dos llobatons en el paller de Betlem és la versió genuïna que es fa a Casserres,
dividida en dues parts amb 20 quadres en total. El repartiment és molt extens, 60 actors i actrius. Hi col·laboren
l’Associació Recreativa Patronat de Berga, el Casal Familiar Recreatiu de Manresa i l’Escola Joviat de Manresa.(
programa)
El 24 i el 31-3-1991 presenten un altre musical basat en Jesucrist Superstar amb el títol Anem a veure què passarà
(programa1, 2) al Pavelló Municipal Esportiu. Pel programa de mà ens assabentem que és un musical escrit per
Josep Torras i Porti, una adaptació d’aquesta òpera rock en la versió espanyola feta per Artime i Azpilicueta de
l’obra anglesa escrita per Tim Rice i composada per Lloyd Weber. Constitueix una crítica al teatre de la improvisació
per no haver fet un bon plantejament i a la direcció autòcrata i dictatorial que pateixen alguns grups de teatre
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amateurs que no encerten en donar una resposta a les noves necessitats i ideals de la societat actual. És doncs, un
cant a la lliure expressió, i per això tenen cabuda tota mena d’elements, sempre que contribueixin a establir un diàleg
lleuger i entenedor. L’espectacle consta de dues parts amb 18 escenes cadascuna. El repartiment és molt extens, està
format per un centenar de persones, majoritàriament joves. Els temes musicals estan realitzats en la tècnica habitual
del grup i el text és expressat amb la veu dels mateixos artistes.
L’1-4-1991 els membres del Grup Artístic Nostra Llar Marc Niubó, Josep Prat, Mª Carme Santaulària, Josep Fornell
i Mª Miracle Santasusagna signen l’acta fundacional de l’associació juvenil que té com a finalitats la creació i el
patrocini de qualsevol iniciativa cultural, artística i recreativa per a la joventut que signifiqui un progrés educatiu, tot
fomentant la convivència i la relació humana en el món del lleure. És per això que es fa càrrec de l’organització de
les activitats de la Festa Major a més de muntar obres teatrals.
-Mar i cel, musical amb text de Xavier Bru de Sala i música d’Albert Guinovart basat en l’obra que duu el mateix
títol de Guimerài en els temes musicals de l’òpera catalana Mar i cel. L’adaptació teatral és feta per Josep Torras i
Porti. Es representa el 17, 18 i 26-8-1991 al Teatre Pavelló Esportiu (Festa Major) amb un ampli repartiment: 70
actors/actrius aprox. i 23 tècnics: (programa a baix)
Es fan càrrec de l’organització dels Jocs de cucanya i titelles i del ball a la plaça de Santa Maria per la Festa Major
de 1991. Se’ls concedeix una subvenció de 40.325 ptes. el mateix any per cobrir les despeses derivades de l’activitat
teatral del grup presidit per Ramon Bernadas i Postils. Josefina Piquer Casas actuava com a Secretària. El Grup
consta oficialment que és regit per una comissió depenent de l’Associació del Col·legi Públic de Casserres.
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Com a conseqüència d’una guerra política que s’originà arrel de l’elecció d’en Torras com a regidor de Cultura i
Festes, el grup es dissolgué, es destruí material i en Torras marxà i el poble de Casserres es va quedar sense teatre.
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5.VIVER I SERRATEIX I STA. MARIA DE MERLÈS

VIVER I SERRATEIX
Presbiteri de la església del
monestir de Sta. Maria de
Serrateix

Grup de joves

És una població del Baix Berguedà amb una extensió de 66,81 kms2 i de 194 habitants (2006)
No podem dir gran cosa del teatre en aquesta població, el més destacable és la representació que es ve fent en els darrers deu anys de l’obra de Mn. Climent Forner (Manresa, 1927) El Retaule de sta. Maria i
sant Urbici per Nadal en el presbiteri de l’església del Monestir i on participa el poble sencer. N’és autor del text i del guió. N'és coautor Josep Mª Badia, historiador.
Un altre autor teatral, nascut a Viver i Serrateix el 1912, és en JOSEP CAUS I BOIXADER, tot i que va estar molts anys a la colònia El Guixaró i després a la Pobla, on morí el 1981. Va escriure i estrenar
Crisantems de seminari.
En aquesta població també s’hi fan els Pastorets de Folch i Torres durant les Festes Nadalenques.
Un grup de jovent per Festa Major han representat dues o tres obres, tipus vodevil: La Pepeta no és morta, Vesteix-te per sopar. I a més, grups de fora hi ha vingut a fer algunes funcions:
L’Agrupació Artística “Pitort” de Palà de Torruella representa Benvingut, mossèn Vidal per la Festa Major de 1983 (7 de maig).
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També hi hagut actuacions infantils, a càrrec de les escoles de Serrateix per Festa Major, com ara la que fan el 8-5-1983, Els Trumlaires.
SANTA MARIA DE MERLÈS
Centre
Parroquial

grup (anys 60) i potser
anteriorment

El municipi de Sta Maria de Merlès es troba a la vall mitja de la riera de Merlès. El terme municipal té una superfície de 51,4 km 2. Es pot dividir en dos sectors: l’esquerra de la riera, format per la parròquia de
Sta. Maria de Merlès (a 532 m d’altitud), depenent del Bisbat de Vic; i el de la dreta de la riera, format per St. Martí de Merlès (parròquia depenent del Bisbat de Solsona), St.Pau de Pinós –al sector bagenc-, St.
Miquel de Terradelles (relacionat amb el Lluçanés) i el despoblat de Tortafé.
Als anys 60 hi havia un grup de teatre en aquesta petita població, però probablement ja n’hi havia hagut algun anteriorment. Sembla ser que l’Antoni Solans, després el mossèn Farràs i posteriorment, el Mn.
Damià van promoure l’activitat teatral en el Centre Parroquial del poble. Hi feien obres pròpies de l’època: La viudeta es vol casar de Joan Vila i Pagès, Amor i pirotècnia de Miquel Fabre i Font, La clau de
Noel Clarasó, La cura d’amor de Jaume Villanova...
El grup estava format per Josep Codina, Pilar Codina, Jordi Font, Mª Àngels Gorchs, Màrius Gorchs, Ramon Gorchs, Pere Emblàs, Daniel Pujols, Maria Vilà...
En els darrers anys, després de 30 anys sense grup teatral local, s’han fet venir Cies. de fora del poble. L’any 1998, la Cia. teatral La Teia de Vilada, amb qui també va treballar Daniel Pujols, presenta El malalt
imaginari. A l’any següent, una Cia. barcelonina porta l’espectacle Criatures, i el 2.000, la Teia torna a portar a l’escenari una obra per la Festa de St. Martí (11 de novembre): Una nit a casa seva, senyora.
6. MONTMAJOR
Club Social Esportiu. Parròquia de Gargallà i un altre
local (1999)

grup del club
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(veure web municipal, patrimoni cultural)Club social Esportiu

En aquest moments (2001), en aquesta població de 75,83 km 2 i 480 habitants, es disposa de tres equipaments on s’hi pot fer teatre, tot i que el més actiu ha estat el Club Social Esportiu de caràcter privat (40
socis), el president del qual és en Marcel·lí Casas, regidor d’Urbanisme i Benestar Social de l’Ajuntament de la població, que té un local amb un aforament de 200 espectadors i un petit escenari on hi actua un
grup del Club Esportiu, format per socis i simpatitzants. Han fet els Pastorets de Folch i Torres, sota la direcció de Salvador Barrera almenys durant els tres primers anys dels 80 i els Pastorets infantils.
En aquest local hi ha vingut altres grups a representar les obres següents:
L’Agrupació Teatral Antaviana: Els savis de Vilatrista, (31-1-82), Grup de Jovent de Navès: Amor, direcció prohibida (5-2-84) i En Pau vol viure en pau (28-12-1986), Arribaré a les set... mort! (26-XI-89),
Amics del Teatre de Casserres: Jesucristo Superstar, El Grup de Teatre “Sant Esteve” de la colònia Soldevila de Balsareny presenta La importància de ser Frank (7-12), Calaix de Sastre de Berga: Bala
perduda, La Pepeta no és morta i Complantes de Berga: D’aquesta aigua no en beuré de Folch i Torres.
A Montmajor hi ha dos locals més, dèiem abans, per fer-hi teatre, però que no funcionen encara: un es va inaugurar fa un parell d’anys i té cabuda per a 400-500 persones, amb un escenari adaptat per a aquesta
activitat; l’altre local social és el de la parròquia de Gargallà, es preveu que tingui un aforament per a 300 persones.
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III. EL TEATRE A L’ALT BERGUEDÀ.
1.EL TEATRE A CERCS

Grup, nom?
Teatre a St. Corneli (1919)
Grup dirigit per C. Solsona, nom?
Teatre (1983-84)
Grup de St. Jordi: Tineosi
Local al barri de la Consolació de
Grup Sense vergonya (Estatuts 2001)
Cercs
Grup teatre anys 50 (Eclesiàstica)

El municipi de Cercs compta amb quatre nuclis: Cercs, la Rodonella, Sant Jordi i la colònia minera de Sant Corneli, la qual es va començar a construir l’any 1885 quan l’empresa italiana Garaveti,
Vallino, Boveó & Cía. comença a explotar la galeria Sant Romà i construeix un petit grup d’habitatges. L’any 1895 José Enrique de Olano compra totes les mines de Cercs i Fígols i començar
l’explotació moderna dels lignits, així com la construcció de les colònies mineres a partir dels projectes realitzats per l’enginyer Suárez del Villar. Els habitatges es comencen a edificar entre 1910 i 1920,
es reforma l’antiga església de St. Corneli i es construeix el teatre, transformat després en cinema, els edificis per a l’administració, les escoles i l’economat (1919) També s’hi construeix la torre
residencial del propietari.
A St. Corneli representaven els Pastorets de Pitarra, no feien comèdies.
Vers els anys 1983-84, en tornar a Cercs en Climent Solsona, que havia estat treballant a Vilada i on havia fet teatre amb La Teia (debuta amb Necessito infermera), va contactar amb altra gent
interessada en fer teatre i així es formà un grup a la vila de Cercs format per Teresa Musoll, Dgo. Arànega, Mª Dolors Comellas, Josep Calderer, Josep Gavarrós, “el Xarí”; Glòria Borja, Agustí Costa,
Sra. Boix, Miquel Belmonte, i altres col·laboradors com el Mestre Antonio, sota la direcció de C. Solsona. El 1985 es fan els estatuts. Les comèdies que es representaren fins el 1990-91 són: No totes les
flors són de plàstic, Dorm, t’ho mano; Arribaré a les set... mort!, algun sainet més i no es va arribar aestrenar tot i que s’assajà, L’amor venia en taxi.
Les representacions s’acostumaven a fer quan s’acabava la temporada de ball, a principis d’estiu (juny) o abans de començar, el setembre, ja que les dues activitats lúdiques tenien lloc al local social
municipal. Es va intentar fusionar aquest grup amb el de Sant Jordi Tineosi, però finalment no es va fer i es va deixar de fer teatre pròpiament dit. El grup Sense vergonya, que va néixer arrel un festival
musical per recollir diners en benefici als nens del Brasil, com a iniciativa de l’assistenta social i un grup de dones que van voler fer una acció per ajudar-los; anà a actuar a St. Jordi i a altres poblacions
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de la comarca (Guardiola, Vallcebre, al Casal de la gent gran de Puig-reig) ha continuat fent espectacles a la vila, sobretot musicals com La dama de les camèlies, Fumando espero... amb playbacks. Els
estatuts s’han fet el 2001. El president és en Josep Escon, la secretària, la Mª Dolors Comellas, la tresorera, la Natàlia Clotet, i els vocals la resta dels membres del grup.
El grup Tineosi de St. Jordi estava format per una colla de gent que interpretà Jesucristo Superstar abans que demanessin ajut al Sr. Ferran Guitart Pons, nascut a Saldes, però que va fer teatre durant
dotze anys a Santpedor, perquè els dirigís. En veure els assajos, s’engrescà i els féu de director l’any 1992, en Terra baixa i després en Necessito infermera i La teva dona m’enganya, última obra que es
va fer.
El grup estaba format per Glòria Borja, Rosa Escriche, Núria Boix, Queralt Boix, Anabel, Jordi Ripoll, un dels fundadors del grup, Vicenç Camps, Santiago Massó, Xavi Pons de l’Ametlla de Merola,
Albert Tomàs, Josep Ròdenas, Albert Canal (a la darrera obra), David Casas.
Al barri de la Consolació de Cercs també es va fer teatre als primers anys de la dècada dels 50, a càrrec del capellà i la majordoma de L’Eclesiàstica. Hi van representar Francesc d’Assís.

2.GUARDIOLA DE BERGUEDÀ

Resum espais i grups teatrals de Guardiola
Cafè-Teatre del Sr. Santamaria: grup dirigit per Marcel·lí Matgen
Cine Toresba: grup de Jaume Pons... Anys 40: Grup teatral dirigit per
J. Ribera
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Local Parroquial: Grup Teatral Guardiolenc, dirigit també per J. Ribera
anys 70-85
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Centre cívic: Comediastres des del 1993

ro

Guardiola de Berguedà és el municipi que obre la porta de l’alta muntanya, on es troben les aigües del Bastareny i del Llobregat. En coneixem dos locals on s’ha fet teatre, el cine Toresba, de la societat formada
per l’Angel Tort, en Josep Escriu i en J. Rossinyol, aturat des de 1977, perquè no era rendible. És un edifici sòlid (amb encavallades de ferro) de dues plantes i un aforament de 600 butaques. És molt ampli, té
una superficie edificada de 450m 2 . És el millor cine-teatre del Berguedà. L’Ajuntament el compra per sis milions de ptes. quan porta deu anys sense funcionar. La Generalitat subvenciona una part. L’altre local
és el Centre cívic, on actuen els Comediastres. (FOTO)
Abans de la guerra civil ja devia haver algun grup teatral a Guardiola de B. com en d’altres poblacions, pel que es dedueix de les paraules del diari Berga, referents al teatre que es fa el 1927 per la Festa Major
(9-10-11 d’agost) a càrrec de joves afeccionats en el Cafè-Teatre del Sr. Santamaria, sota la direcció de Marcel·lí Matgen. El 1944 es fa l’espectacle Fachendas, però no sabem qui es fa càrrec de la
representació.
Abans que es formés el grup Comediastres, als anys 40 va existir un grup format per Jaume Pons, Eugènia Companyol, entre d’altres, dirigits per Joan Ribera, que actuava al Cine Toresba i van representar El
marit ve de visita i El pare Lebonard entre altres obres. Entre els anys 40 i els 70 en què sorgí un altre elenc, també hi va haver un altre quadre escènic al Centre Parroquial.
a. El Grup Teatral Guardiolenc dels anys 70 estava format per Bartomeu Pla, Adolf Garcia, les seves filles Irene i Ester, Carles Torrens,
Pere Torner, Joan Solà, Frederic Ferrer, Joan Cruells –que també dirigia-, Antoni Alcántara, Joana Badia... Representaren Passaport a
l’eternitat i Dos embolics i una recomanació. Després en J. Ribera els dirigeix i fan Sopar de matrimonis (1983) d’Alfonso Paso, Llama
un inspector, La barca sin pescador, Los árboles mueren de pie, El diari d’Ana Frank, La mà del mico, Bon Nadal, Mr. Scrooge entre
els anys 1975-85 al Local Parroquial. Normalment les funcions es feien per Nadal.
El grup participà en el Concurs Comarcal de Teatre celebrat a Vilada amb Que vagi de gust, senyor comissari i Assaig general
El grup plega i passen uns anys en què Guardiola no té cap grup de teatre, fins que es forma Els Comediastres, amb alguns elements del
grup anterior i gent molt jove que comença amb molta força i il·lusió.

b. ELS COMEDIASTRES
Una colla de joves guardiolencs amb ganes de fer teatre comencen a reunir-se per parlar de la seva afecció fins que un dia decideixen,
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l’agost de 1993, buscar una obra i representar-la; llavors les reunions es fan més freqüents i el setembre comencen a assajar l’obra escollida
per representar per les Festes Nadalenques: El marit de la Marina és mariner de Nicasi Camps i Pinós (en 2ª representació 2-1-1994).
El grup -independent de cap altra entitat-, és obert a tothom que vulgui participar-hi. El grup manifesta la seva voluntat d’aproximar una
mica més l’acció lúdica i cultural del teatre al públic de Guardiola i de la comarca en un full de presentació, així com el seu desig de
recuperar la tradició de tenir un grup de teatre local. Primer està format per setze persones amb edats compreses entre els vint-i-tres i quinze
anys que decideixen donar-se a conèixer finalment amb el nom de “Comediastres”.
Després de tres mesos d’assajos –temps que han dedicat des de llavors a la preparació de les obres- el dia de Nadal, al Centre Cívic, local
on tindran lloc totes les actuacions, representen El marit de la Marina és mariner, una comèdia d’embolics entre dues famílies benestants,
fou representada per Georgia Ferrer (Sra. Marina), Alba Martí (Srta. Carme, Jordi Fernández (Fidel), Giovana Ferrer (Prudència), Josep Mª
Plana (Sr. Jeroni), Glòria Luceño (Sra. Lola), Gerard Ferrer (Jordi), Eva Manzano (Mina), Jordi Pons (Sr. Tomás), Esther Soler (Josepa),
Mònica Fernàndez (Humberta) sota la direcció de Ricard Buj, que també fa l’escenografia. Sílvia Campoy i Sònia Puig fan de traspunts,
Raquel Pérez i Marta González són rera l’escena i de la perruqueria i del maquillatge se’n fa càrrec Geni Ferrer.
Per la Festa Major (6-8-1994), representen Quan ell és ell... i ella de Nicasi Camps, una altra comèdia que mostra allò de què es capaç la
gent per interessos, sobretot econòmics. El repartiment fou: Sònia Puig (Manela), Geòrgia Ferrer (Rafela), Mercè Verdaguer (Miquela), Eva
Manzano (Macarena), Gerard Ferrer (Ròmul-Núria), Josep Mª Plana (Santi), Giovanna Ferrer (Alícia), Bartomeu Pla (Innocenci), Jordi Pons
(Hèctor), Llorenç Costa (Míster Smith), Marta Gonzàlez (Verònica) sota la direcció de Ricard Buj. Presenta Glòria Luceño, S. Campoy i M.
Fernández són els traspunts, rera l’escena, Marta Calmet i Geni Ferrer té cura de la perruqueria i el maquillatge.
Per Nadal, el grup presenta en commemoració del centenari del naixement de Josep Mª de Sagarra la seva famosa obra La ferida
lluminos.(programa) Decideixen fer des d’aquest moment una comèdia per la Festa Major i una obra més seriosa per Nadal (no fan
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Pastorets) però a més, força engrescats, afegeixen una altra representació per Pàsqua. És per aquest motiu que, el 22-4-1995, presenten
Quan acaba la ficció de l’autor berguedà Ramon Aspachs i Peix, el qual assistí a l’estrena i va felicitar l’elenc per la seva actuació. L’obra
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–que combina l’humor i la intriga a manera de novel·la policíaca amb una història d’amor- és interpretada per Eva Manzano (Elisenda,
l’escriptora), Ricard Buj (Robert), Gerard Ferrer (Carles), Jordi Riu (Joan), Giovanna Ferrer (Carme), Sònia Puig (Elvira), Joan Oña (Robert
Parramon), sota la direcció de Geòrgia Ferrer. Coordina Raquel Pérez, S. Campoy i M. Fernández són els traspunts, Glòria Luceño presenta,
mentre que Josep Mª Plana es fa càrrec del llum i la so, Montse Casals del maquillatge i Geni Ferrer de la perruqueria.
Per la Festa Major del mateix any (12 d’agost) presenten la comèdia La teva dona m’enganya de Lluís Coquard, amb el repartiment
següent: Geòrgia Ferrer (Faina), Sònia Puig (Olga), Esther Soler (Cinta), Gerard Ferrer (Gasto), Josep Pons (Daniel) i Frederic Ferrer
(Corneli). Dirigeix Ricard Buj, coordina i presenta Silvia Campoy, Eva Manzano i Glòria Luceno són els traspunts en aquest ocasió, Josep
Mª Plana es fa càrrec de la llum i el so; Montse Casals, del maquillatge; i Geni Ferrer, de la perruqueria. El grup comença a tenir
col·laboracions de gent del poble.
La darrera actuació del 1995 té lloc per Nadal. amb Berenàveu a les fosques de Josep Mª Benet i Jornet (foto) Suposa un nou repte, es tracta
d’una posta en escena més complicada que les anteriors. En el programa –on sempre hi trobem un comentari sobre l’autor i l’obra
representada (argument)- assenyalen que han preparat una escenografia diferent de la que han fet fins ara. És interpretada per Eva Manzano
(Fanny), Giovanna Ferrer (Montserrat), Mª Carme Carreras (Neus), Jordi Pons (Ramon), Àngel Coronado (Santiago), Bartomeu Pla (Jeroni),
Esther Soler (portera) sota la direcció de Ricard Buj. Presenta Gerar Ferrer, coordina Geòrgia Ferrer, S. Campoy, Mònica Fernández i Glòria
Luceño són els traspunts, Geni Ferrer té cura de la perruqueria, Montse Casals del maquillatge, Josep Mª Plana, del so i la llum, però tots hi
col·laboren.
Per la festa Major (10-8-1996) presenten un muntatge diferent als vodevils que fins llavors han fet: Pels pèls de Pau Pörtner, comèdia
escrita amb tècnica policíaca que combina l’humor i la intriga. Intervenen Gerard Ferrer (Toni Vidal, el perruquer), Àngel Coronado
(Eduard Llorens), Josep Pons (Miquel Tordera), Laura Luceño (Alícia Marco), Sònia Puig (Elisenda Peris de Surroca), Eva Manzano (Joana
Romero). Dirigeix Geòrgia Ferrer, Esther Soler i Sílvia Campoy son les apuntadores, Mercè Verdaguer, traspunt; Giovanna Ferrer, la veu en
off; Josep Mª Plana es fa càrrec de la llum i el so, Montse Casals, del maquillatge; Geni Ferrer, de la perruqueria. Ofereixen un servei de
guarderia Laia Costa i Victòria Lozano.
Es tracta d’una comèdia complicada, ja que el poble intervé fent preguntes i decideix el final de l’obra que s’ha de representar.
Per Nadal del 96 tornen a trencar esquemes fent Històries d’abans i d’ara, un muntatge original, sense decorats, construït a partir de
fragments de diferents obres i autors que es van entrelligant en un text escrit parcialment pels membres del grup i que és narrat per un
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personatge, un autor d’obres de teatre que mostra les seves alegries i tristors, les seves passions i aversions, a través d’unes històries, on
vegem surar les seves pròpies idees, creant noves situacions i nous personatges.
Els fragments escollits pertanyen als autors i obres següents: El bon doctor de Neil Simon, per a les històries d’abans, a la primera part;
Tàlem de Sergi Belbel, Petits contes misògins de Patrícia Highsmith, per a les històries d’ara, segona part.
En la primera part, trobem un autor de família benestant de principis de segle que ens mostra escenes de l’alta societat en una època en què
es portaven faldilles amples, barrets i carruatges. Es compon de quatre escenes: L’audició, amb la interpretació de Laura Luceño (Nina 1),
Esther Soler (Nina 2), Giovanna Ferrer (Nina 3); Una criatura indefensa, on apareixen tres personatges, una dona (Eva Manzano), Kistunov
(Gerard Ferrer) i Potxatkin (Ricard Buj); La institutriu, encarnada per Geòrgia Ferrer que obeeix les ordres de la mestressa, la Sònia Puig; i
La seducció, amb la intervenció de Gerard Ferrer com a Piotr, Esther Soler com a Irina i R. Buj que és Nikolaitx. El narrador és Jordi Pons.
En la segona part, l’època actual, l’autor és un personatge desmitificat, una persona qualsevol que escriu per al teatre i la televisió (sèries i
telenovel·les). Les situacions que podem veure són una petita mostra dels estils més moderns i agosarats de fer teatre. Es compon de tres
escenes: Tàlem, conjunt de diàlegs absurds interpretats per Giovanna Ferrer (Ella) i Gerard Ferrer (Ell); L’evangelitzadora, monòleg de
Geòrgia Ferrer; i La perfeccionista, amb la intervenció de quatre narradores: Giovanna Ferrer, Esther Soler, Eva Manzano, Sònia Puig i
Laura Luceño. Geòrgia Ferrer es fa càrrec de la direcció i adaptació, Laia Costa i Imma Companyó són les apuntadores, Josep Mª. Coll i
Joan Cunill es fan càrrec de la llum i el so, Montse Casals, del maquillatge, Esther Caparrós, de la perruqueria i Sandra Ruiz, de la
fotografia. Compten amb la col·laboració de molts altres per dur a terme aquest muntatge experimental.
L’any 1997 és un any fructífer, el grup aconsegueix plenament els seus propòsits: surten de gira amb l’obra Històries d’abans i d’ara,
organitzen un cicle de teatre, la Primera Mostra de Teatre i ajuden a muntar l’espectacle Pluja d’estels, fan un curs de teatre, preparen dues
obres: un vodevil per Festa Major i l’obra sui generis per Nadal.
Efectivament, Berga es queda sense Festival d’estiu per les obres que s’efectuen al T. Munic. i els Comediastres volen compensar aquesta
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mancança amb un cicle de Teatre en què participen diversos grups de teatre amateur i un de professional: el 12-4-1997, musical Quin gos
més fantàstic del grup de teatre ”Els 4 arreplegats” de l’Hospitalet de Ll.; el 26 d’abril el grup berguedà Calaix de Sastre presenta la
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comèdia Bones Festes; el 7 de juny, El Grup Sarau del Quadre Escènic del Centre Catòlic presenten la comèdia Madame Verdoux, i la
Mostra de Teatre s’acaba amb l’actuació del 24 de juny (a les 6 de la tarda) del grup professional format per Toni Albà i Sergi Lòpez que
presenten Brams o Kumèdia dels Herrors. Fan intercanvi amb els dos primers grups, així és com fan les seves primeres sortides de
Guardiola de B.
A l’agost del mateix any representen No em toquis la flor de Lluís Coquard, dins els actes de la Festa major (9 d’agost). Va omplir la sala.
Aquesta obra significa un cert retorn als orígens del grup, ja que és un vodevil de l’estil del primer muntatge, a petició del públic
guardiolenc que sobretot s’ho vol passar bé rient. El repartiment és: Josep Pons (Olimpi Gil, Hilari Serres), Esther Soler (Flor), Eva
Manzano (Cleo), Gerard Ferrer (Feliu Parés), Ricard Buj (Carl Thullin), Laura Luceño (Simone) sota la direcció de Geòrgia Ferrer. Les
apuntadores són Laia Costa i Sònia Puig, Josep Mª Coll té cura de la llum i el so; Montse Casals, del maquillatge, Esther Caparrós de la
perruqueria i es fan càrrec de la guarderia Marta Guirao, Victòria Lozano i Mònica Pons.
A la tardor de 1997, el grup organitza un curs de teatre obert a tots els actors i col·laboradors que han passat pel grup, impartit pel actor i
director professional Òscar Molina. Arrel d’aquest curs que dura tres mesos, sorgeix un muntatge per a Nadal, una obra feta a mida i escrita
pels que participen al grup i l’Òscar Molina. Suposa una fita per al grup, ja que és la primera obra que escriuen i estrenen ells mateixos:
Una de pastorets?
No són pas uns Pastorets tradicionals, de fet, no ho són, només hi ha un intent, ja que un capellà i una monja, els protagonistes, busquen
gent diversa per fer uns Pastorets, sense assolir massa èxit. Hi participen: Esther Soler (Auxiliadora), Carme Carreras (Àvia), Àngel Lara
(Mossèn Llorenç), Geòrgia Ferrer (Sor Lluïsa), Sònia Puig (Kika), Eva Manzano (Paca), Gerard Ferrer (Pere), Imma Compañó (Angústias),
Laura Luceño (Bibiana), Giovanna Ferrer (Sra. Adela), sota la direcció d’Òscar Molina, que fa el guió juntament amb el grup. Josep Mª Coll
té cura de la llum i el so, Montse Casals, del maquillatge; Geni Ferrer es fa càrrec de la perruqueria, i Sandra Ruiz de la fotografia. Laia
Costa i Jordi Pons tenen cura de la guarderia.
El fet de disposar de dos actors només -que dificulta la tasca de triar l’obra- i l’èxit obtingut per Nadal, fa que s’animin a fer un altre
muntatge propi: Pels nervis... batut especial per la Festa Major (8-8-1998). L’argument explica la reacció d’una noia nerviosa que en
descobrir la infidelitat del seu marit vol acabar amb aquesta situació, però una sèrie de personatges li compliquen les coses i una sergent es
disposa a resoldre-ho tot. Els personatges per ordre d’intervenció són: Lluïsa, que és la Esther Soler; Ramon, Ricard Buj; Remei, Geòrgia
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Ferrer; Maria, Imma Companyó; Serafí, Gerard Ferrer; Carme, Núria Casals; Maruja, Sònia Puig i la Sergent Mendoza és la Laura Luceño.
Laia costa i Eva Manzano fan d’apuntadores, Victòria Lozano té cura de la coordinació, Àngel Lara, de la llum i el so; Montse Casals, del
maquillatge; el guió i la direcció és del grup Els comediastres. De la guarderia, se’n fa càrrec la Marta Guirao i la Mònica Pons.
Pel Nadal del 1998 el grup decideix representar una obra que ja havien llegit feia temps però que fins ara no la tradueixen i la representen:
Dos amors de Paul Nivaux, amb què celebren el cinquè aniversari des que el grup es formà i estrenaven la seva primera obra. Aquesta té un
argument molt actual. Tracta dels problemes d’una parella amb la seva sogra. Els intèrprets són Eva Manzano (Helena), Ignasi Costa (Joan),
Gerard Ferrer (Llorenç), Carme Carreras (Lluïsa) i Àngel Lara (Miquel), sota la direcció de Sònia Puig. Participen també Esther Soler com a
traspunt, Laia costa i Giovanna Ferrer com a apuntadores, Imma Companyó té cura de la llum i el so; Montse Casals, del maquillatge; Geni
Ferrer, es fa càrrec de la perruqueria; Sandra Ruiz, de la fotografia i Raquel Pons i Núria Casals es responsabilitzen de la guarderia.
El 1999 es dediquen exclusivament a preparar una obra per la Festa Major: Criatures de T de Teatre, amb la qual obtenen un èxit inesperat.
Es tracta d’una comèdia cínica, en forma d’historietes breus o esquetxos que retraten el món de la infància tal com és, sense idealitzar-lo.
No hi ha decorats i els personatges se’ls reperteixen cinc noies: Esther Soler, Imma Companyó, Eva Manzano, Geòrgia Ferrer i Sònia Puig.
La primera part es compon de: El regidor, Odio els meus fills, Tots els meus pares, Nounats, Vida de mare, Endevina endevinalla i Carta a la
bicicleta. La segona part: Per què I, Carta utòpica, Per què II, Despertar, Carta dubtosa, Over the rainbow, Vull ser gran, Estimats Reis
d’Orient. Giovanna Ferrer i Josep Mª Plana es fa càrrec en aquesta ocasió de la llum i el so; les veus en off són de Guillem Camps, Oriol
Juez, Marc Sensada, Sílvia Campoy (també traspunt) i Josep Mª Plana.
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El grup continua treballant segons el programa de les activitats de la Festa Major del 2011: En el centre cívic interpreten el 7 d'agost l'obra
Montserrat, Marta i María.

Berenàveu a les fosques
c. SANT JULIÀ DE CERDANYOLA
Teatre parroquial

grup dels anys 40

Local municipal

El Forcat

St. Julià de Cerdanyola és un poblet de 259 habitants (2006) situat a 950 m. d’alçada, a 4 kms. al sudoest de Guardiola de B., a un desnivell de 300 m. i a 19 Kms. de la capital de comarca.
Després de la guerra civil, als anys 40, ja es feien els Pastorets al Teatre Parroquial i més tard, el 1985, al mateix local es fa Jo seré el seu gendre, dos anys més tard, Dos embolics i una recomanació, i el 1988
La Pepeta no és morta.
Després d’una inversió econòmica, s’obre el local social on tindran lloc algunes actuacions del nou gruo teatral El Forcat. (facebook El Forcat)
Vers l’any 90, hi representen en aquest local, el T. Munic., L’amor venia en taxi.
Hi fan també una vetllada nadalenca amb participació col·lectiva: La setmana dels tres dijous. Després assagen Avi jove de la Companyia, però l’any 1994 es dissol el grup, malgrat haver acabat de fer els
Estatuts el 27-11-1993. La Junta Directiva que es constituí fou: Lourdes Espel, presidenta; J. Martí, vicepresident; Anna Casal, secretària, Lluïsa Serrano, tresorera, i els vocals eren Neus Casanoves, Imma
Casals, Joan Soler, Carme Casals, Carlos Casanoves, Xavier Roques, Jaume Casals i Marta Vaz.
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A més d’aquests membres del grup, altres membres foren: Agustí Elias, Jordi Espel, Ramon Prat, Marta Elias, Sílvia Roca, Lluïsa Barbel, Dolors Casadesús... Alguns d’ells ja comencen al Teatre Parroquial.

3.BAGÀ
a. INTRODUCCIÓ:
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Bagà és una vila situada al nord de l’Alt Berguedà, a la vessant sur del Moixeró i la Tossa de l’Alp, a una altitud de 786 m, amb una extensió de 42,99 kms 2 i 2.083 hab.. Fou antiga capital de la baronia de
Pinós. El poblament és concentrat, ja que solament compta amb el nucli agregat de Terradelles.
El primer document que parla de la vila de Bagà data de 839, llavors estava situada a l’indret que avui s’anomena Sant Sebastià, després es va desplaçar al nucli, atansant-lo a la vora del riu Bastareny.
El Baró de Pinós va dissenyar una nova vila sòlidament emmurallada i l’abril de 1.233 la va dotar d’una carta de vassalls. Actualment la vila conserva el casc antic medieval pràcticament intacte: restes de
muralla, una de les torres i el castell –Palau dels Pinós- en curs de restauració, formen part del recinte que constitueix l’escenari natural de la setmana medieval celebrada any rere any a mitjans de juliol.
Prop dels Pinós existí una cort de senyors subsidiaris i de cavallers, entre els quals Pere Tòmic és autor d’una crònica general d’Història de Catalunya, la primera del gènere, escrita a Bagà el segle XV.
En aquella època, Bagà era una població rica i pròspera i en va resultar la capital de les terres de la contrada. Avui és el principal nucli de les terres de l’Alt Berguedà.
b. ELS ESPAIS I ELS GRUPS TEATRALS
Cafè "Flor de Cadí"(Cal Tutà) després Ateneu
Baganès

Agrupació Baganesa anys 20

Cal Mari fins a la guerra civil després reformat

Grup de la Rectoria

Rectoria de Josep Ricart tancat a la guerra civil

Grup de teatre Bastareny

Saló-Cafè Mundial

Amics del teatre Grup d'Esplai

Ateneo Artístico-Teatre Bastareny

La Faia

Casal des dels 80

Diversos locals han estat els espais que han servit d’escenari teatral al llarg del segle XX: fins al 1936 el focus teatral per excel·lència de Bagà fou el Cafè “Flor de Cadí”, conegut popularment per Cal Tutà,
propietat d’Anton Campat, al carrer Major, on s’establí l’Ateneu Baganès; durant la posguerra (anys 40-50) Cal Mari, la Rectoria de Josep Ricart; el Saló-Cafè Mundial i el Teatre Bastareny; als anys 50-70 el
Cinema Baganès i un cop remodelat, el Casal de la vila des dels 80.
A Cal Tutà, local amb força aforament, s’hi van representar una gran quantitat d’obres a càrrec del grup teatral Agrupació Baganesa dirigida per Manuel Valls als anys 20 i després per Josep Picas, durant la
República.
Com que era difícil trobar actrius per als papers femenins, la majoria dels textos escollits eren només per a actors masculins. Sembla ser que una noia de Cal Pedrals fou la primera actriu i interpretà Les joies de
les Roser el 1925. Per fer de protagonista, van haver de llogar l’actriu manresana Anita Siuró. Amb motiu de l’estrena es construí el caverol per a l’apuntador abans inexistent. Altres obres que es representaren
durant aquest primer període foren: La guerra, El pillet dels ous (l’escenari es converteix en un galliner), L’Hostal de la Glòria de J. Mª de Segarra, Els dos ciclistes, La Puntaire amb un sol paper femení, la
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forània Queralt Botines.
Els simpatitzants d’aquest local eren coneguts amb el nom “els de dalt” (de dretes) per oposició a “els de baix” (d’esquerres) que eren els simpatitzants del local Cal Mari.
També a la Rectoria, a la planta baixa, hi havia certa activitat teatral, ja que el mossèn impulsà el teatre, infantil sobretot. Per exemple, s’hi representa un monòleg emotiu interpretat per en Pere Tort.
En esclatar la guerra civil, els dos locals tanquen.
L’activitat teatral es reprèn el 1942 tot i que els dos anys anteriors, els soldats que restaven a la vila representaven pel dia del seu Sant Patró una obra de teatre. Els soldats del batalló d’ingeniers representen
l’obra de Pedro Muñoz Seca La Oca (29-5-1943)
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Ramon Gener de la Pobla de Lillet impulsà un altre cop el fet teatral creant el 1942 el Ateneo Artístico que donava cabuda al Grup de Teatre Bastareny. Es va reformar el local de Cal Mari i passà a ser la seu
del nou grup fundat per Benet Casas, Joan Pardinilla i el mateix Ramon Gener. Després d’un temps en què el grup no tingué director fix, en Benet Casas acceptà el càrrec de director amb la condició que mai cap
actor no es negués a acceptar un paper que ell li atorgués.
Als primers anys d’activitat s’arribaren a representar una obra i un sainet diferent cada una de les set setmanes de la Quaresma:
-Santa Mare, amb què obtingueren una recaptació de 541 ptes. i les despeses en decorats i vestuaris ascendiren a la quantitat de 299,30 ptes.Va tenir un gran èxit.
-La paraula d’honor o Els dos sergents francesos i el sainet La meva senyora de Carmen Costa, Antonio Mas i I.Casals (8-3-1942)
-Los ausentes i el sainet El llit del Capità, (15-3-1942).
-La Verge de l’infern i una comèdia infantil (22 de març).
-La Tosca al Cafè Mundial (17-5), juntament amb teatre infantil.
Les obres de la temporada de 1943-1944 al Saló Cafè Mundial foren:
-Un drama nuevo en tres actes de Famayo y Baus, i el sainet fet pel Frente de Juventudes de l’ època (11-4-1943). El director escènic és Joaquín Callejón. Les funcions es fan a les 15:30 i a les 21 h.
-El armador en dos actes, de Carles Pujol, que també la protagonitza, el 5 de març, el mateix dia es duu a escena l’obra de A. Mundet Alvarez en l acte El faro de las tormentas i el sainet Sabates noves de
Lluís Millà.
-El preu de la glòria de Luis Rossic, (26-3-1944), al Mundial, i el sainet de Hernan Derose Que hi ha cap pell de conill? En Benito Casas fa de director escènic. Intervé el protagonista de Sabates noves,
Francesc Cinca juntament amb Lluís Tor i Josep Casals.
-Representació extraordinària en benefici del camp de futbol: El faro de las tormentas, quadre màgic i tres sainets: Les botifarres dolces en un acte, La Bandera, quadre dramàtic interpretat per J. Roca i Carles
Pujol i els sainets El llit del Capità i Que hi ha cap pell de conill? Es recapten 402 ptes. Les despeses són de 121 ptes, les 281 ptes. restants són per a la Junta de futbol. La temporada es dóna per finalitzada (307-1946)
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-La temporada següent, 1947-48 s’obre amb el drama en 4 actes El Misioner, el 2 de març, protagonitzat per Josep Rosell, al teatre Bastareny. No va faltar el sainet, en un acte En capilla. A Sant Julià de
Cerdanyola canvien de sainet, interpreten sota la direcció de Benito Casas, Que hi ha cap pell de conill?(16-3) Es torna a representar a Bagà i a Borredà.
-Somni de glòria, drama en 3 actes, d’Emilio Graells i els sainets Espines del roserar, de J. Grotovill i A. Xifrà, i La setmana dels tres dijous, en un acte, original de J.Millà i J. Malgosa, (30-3) i amb el sainet
El curandero del barri, en dos actes (9-10), que es repeteix a Sant Julià de Cerdanyola.
-Al teatre Bastareny (9-11-1947), representació del quadre dramàtic La bandera per J. Roca i José Rosell, el sainet El curandero del barri i còmica escrita per A. Casinós Deixa’m la dona, Cisquet.
-Pastorets per primer cop sota el títol El naixement de Jesús d’en Lluís Millà, en 4 actes i 13 quadres precedits per un pròleg. El vestuari emprat és de la Casa Garcia de Manresa. Les despeses són de 1.886 ptes.
La recaptació és de 2.326,20 ptes. (28-12-1947 i els dies 1 i 4-1 de 1948)
-El lliri d’aigua d’en “Pitarra” amb el sainet Mala nit de Josep Mª Pons.(22-2-1948)
-El Misionero. a la Pobla de Lillet (14-3-1948)
-Al teatre Bastareny, el 20-6-1948, El ferrer de tall, drama en 3 actes i en vers de “Pitarra” (Carles Pujós fa de protagonista) Seguit del sainet Sense argument.
-Els Pastorets de l’any 1948 tenen com a novetat la participació d’Orleans Club, música en viu, a les 16h.
-La creu de la masia d’en “Pitarra”, drama en 3 actes i en vers, el 3-4-1949; i el sainet Sogres a la graella.
Altres obres, de les quals desconeixem les dates exactes de la representació són:
-El médico a palos de Molière, Per no entendre el català i El gran Galeoto.
De principis dels 50 al 1961, el gran auge del cinema a Bagà desplaça el teatre i l’activitat és escassa. Però aquest mateix any, 1961, per la Festa Major, a l’envelat, reapareix un grup de teatre amb el nom de
Amics del teatre que escenifiquen l’obra d’Alexandre Puig Cinc fills, en tres actes; i el sainet L’Hostal de l’arengada d’en Lluís Millà. L’èxit obtingut féu decidir la seva continuïtat i el 1963 es representa
també al’envelat de la Festa major Pi, Noguera i Castanyes, fabricants de mobles d’Àngel Millà i Lluís Casañes.
-EL 25 i 26-7-1964, segons ens informa el nº 101 de la revista Ecos, l’Ajuntament organitza amb el patrocini de “La Mancomunitat Intermunicipal del Alto Bergadán” la representació del poema El Comte
Arnau d’en Joan Maragall a la Plaça Porxada, sota la direcció d’Esteve Albert. Interpreten els principals papers en Francesc Celma i Conxita Egea. Els components de l’Esbart Cadí participen en el muntatge. Els
efectes de llum i so van ser ben resolts.
-Per Sant Esteve de 1968, es posen en escena uns Pastorets: La venjança de Jesús escrita per en Pau Roses i J. Albanell al cinema Baganès, l’actual Casal de la vila, que serà escenari teatral a partir d’ara.
-Una poca pena es representa l’1-8-1969, per la Festa Major.
-Per Nadal de 1969 El naixement de Jesús, amb l’original adaptació de la melodia de la cançó dels Beatles El submarino amarillo per a l’ària de Borrego en comptes de recitar-lo per part de Francesc Cinca.
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-Els Amics del teatre escenifiquen L’altra cara de la lluna d’en Josep Escobar el 31 de juliol.
-Per Sant Esteve, com a cloenda de la temporada, Maria Coral (la pessebrista) de Cecília A. Mantua.
-El 29-6-1972, es representa La clau d’en Noël Clarasó, al cinema Baganès.
-El 1973, representació a benefici del Grup l’Esplai de Dos embolics i una recomanació de Mª Assumpte González.
-El Grup d’Esplai munta Nadal dia de Pau d’en Lluís Coquard.(1-1 1976)
La programació de l’emissora local anomenada “La veu de l’esperança”, que arribava a tot Bagà, dels baixos de la Parròquia, també incloïa representacions teatrals com ara La sardana de l’agonia de Miquel
Martí Albanell i els Pastorets.
Entre els anys 1968 i 1976, el Grup d’Esplai es divideix en dues seccions i una d’elles es dedica a fer teatre infantil.
c.LA “FAIA” i Els Pastorets
A l’abril de 1979 sorgeix a Bagà una iniciativa per crear diferents comissions que, juntament amb el consistori, van intentar donar suport a
diferents inquietuds de la vila i una d’elles era la formació d’un grup estable de teatre. En Francesc Caballé seria escollit president del grup que
pren el nom de “La Faia” i perviu entre 1979-1981, moment en què per diverses raons tanca i no retornarà fins el 1987 amb una representació
dels Pastorets.
Durant els dos primers anys d’existència del grup es representaren:
-Deixa’m la dona, Cisquet, estrenada el 28-10-1979, i per Nadal es porta a la Pobla de Lillet. (FOTO)
La comissió de “Treball i de Cultura” decidí acondicionar en dues fases l’escenari i els vestuaris del Casal de la vila i es representen cinc
obres:
-Trobada a Rebost (30-12-1979) (foto preparant el decorat) de Francesc Caballé i Cantalapiedra, fotògraf i autor teatral de tres obres, nascut
a Badalona el 1944, però resident a Bagà des dels anys 60. Les tres obres són: Nadalenca, pastorets infantils, L’arqueta trobada a Bagà i
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l’esmentada.
-Especialitat en homes, per Sant Josep de 1980.(FOTO)
-Assagen però no estrenen El Quixot de Vilafranca.
-Per Festa Major El llit del capità torna a l’escenari baganès (1-8-1980) (FOTO)
-L’adaptació dels Pastorets Borrego i Carquinyoli, el Nadal de 1980.
Queda el projecte pendent de les obres Equus i Aquesta nit tanquem el calaix en desfer-se el grup, coincidint amb les obres de remodelació
del Casal de la Vila. Raons econòmiques i d’incompatibilitat amb l’activitat cinematogràfica fan que es dissolgui el grup i no retorni fins al
1987, moment en què es celebra una assemblea (30 d’agost) per parlar del retorn de la “Faia” amb una representació dels Pastorets. Calia
bastir i adequar un local nou amb un bon escenari, el Casal de la vila.
Durant els anys següents, s’observen millores progressives de la infraestructura, hi ha una clara voluntat de perfeccionar l’espectacle dels
Pastorets.
La segona fase de la “Faia” arrencà amb els Pastorets tradicionals d’en Lluís Millà, els del Borrego i el Carquinyoli amb els actors de sempre.
En Joan Pons ajudà a dirigir en Benet Casas i a més, hi col·laboren el Cor Parroquial amb una gravació musical i l’Esbart Cadí amb el ball de
dimonis com en els anys successius.
El 1988 s’efectuen alguns canvis a l’infern, s’afegeixen efectes especials nous, es millora la música i els diàlegs, i s’introdueix el pròleg dels
Pastorets d’en Folch i Torres. Es canten les primeres Borregades, sàtires que canten els pastors quan arriben a l’infern. Des del 1989, es fa un
concurs i són cantades pels autors en un sopar de borregades, s’editen des del 1992 en un llibret confeccionat per Francesc Vila i l’Agnès
Pinyol, que s’entrega en el mateix sopar.
Pels Pastorets de 1989, s’estrena l’escotilló dissenyat per un gran col·laborador, en Llorenç Pedrals, que fa possible la sortida del dimoni com
un llamp de l’infern i els pastors són engolits per la terra, adquirint així un nou realisme.
A l’any següent, ja són els Pastorets de Bagà, perquè la manipulació del text de Millà ja el fa irreconeixible. S’estrena un nou decorat per a
l’ocasió: el pont de la vila i s’introdueix un personatge nou, en Jeremies. El núm. 85 de la revista El Vilatà (desembre 1990-gener 1991) ens
parla de la versió lliure dels Pastorets de Bagà, volen ser genuïnament baganesos, per això hi treballen des de fa tres anys el director Joan Pons
i el seu equip, actualitzant diàlegs, escenes i efectes especials. S’afegeixen i s’adapten en aquesta ocasió escenes de la Verge, el ball de dimonis
segons la creació de Antoni Rosell i Marc Llordella.
El 1991 és el primer any en què els Pecats Capitals parlen. Mossèn Antoni Guixé tradueix el text dels Pastorets de Folch i Torres al castellà –
els dimonis parlen aquesta llengua-. Una altra novetat és la ballada que fan una parella de veterans de l’Esbart Cadí i l’estrena del quadre
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l’enganyifa del dimoni (Borrego enganya Luzbel i aconsegueix la mà de l’Elisabeta)
En cap dels Pastorets no hi ha mancat alguna innovació.
Així, el 1992, estrena decorat de la Torre de la Portella i un nou vestuari per als dimonis. Es fa nova la caldera del Pere Botero amb “porex”.
El 1993 es fa teatre infantil.
El 1994, s’aconsegueix fer baixar, mitjançant un ascensor dissenyat i muntat per Llorenç Pedrals, l’àngel de l’Anunciació. Incorporen escenes
noves de la Plaça Porxada i de la fusteria i el paper de Satan és interpretat per una noia.
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L’any següent també es un any de canvis de decorats, pintats per Joan Arocas i hi actuen joves actors.(FOTO Pastorets 1995)
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El quadre de l’Anunciació es perfecciona i es dóna major profunditat a alguns decorats el 1996.
Al marge dels pastorets, el grup de Teatre “La Faia” ha posat en escena altres obres, segons podem assabentar-nos també pel Vilatà, núm. 89
(juliol de 1991) com ara l’obra de Joan Oliver Allò que tal vegada s’esdevingué, una interpretació molt personalitzada del tema bíblic de la
gènesi segons l’autor valencià. Tant la decoració com la interpretació van complaure el públic assistent els dos dies de representació (4 i 5 de
maig) El repartiment fou: Josep Bover (Adam), Aida Arnau, Oriol Arnau, Laura Carrillo i Laura Pons (4 angelets); Elisenda Corominas (Eva);
Joan Cunill (Caín); Llorenç Pedrals (Veu de Jahvé); Abel-Abel; Iolanda Vidal Corominas (Nara), Jordi Llovet Querubí), Dídac Muñoz
(Diable), sota la direcció de Joan Pons
Les darreres representacions són obres escrites per diversos autors:
-Show de la Festa Major, estrenada el 1994, en què es representen cançons de la Trinca.
Es repeteix l’experiència adoptant els següents títols:
-Quina en fa la Faia, el 1996 i 1997. També filma un serial per a la televisió: Maror de Rodolf Sirera, al Casal de la Vila el 8 -11-l997
-Una altra de la Faia, el 31-7-1998;
-Ni t’ho pensis, el 29-7-1999, sota la direcció de J. Pons, de la música i so se’n fa càrrec Josep Bover, Pere Pedrals; i dels llums, en Llobet i
Robert Casals.
-El jardi pansit el 2000.
-Temps de llegendes 2001 (FOTO)
La Faia col·labora en els muntatges del Carnestoltes (comparsa, Esbart), del Sopar de les Entitats, de les Estampes medievals i el Rescat; i
participa en el concurs de borregades i en el Concurs de dibuix. Fa una funció promotora sobretot. (foto de La Passió (Estampes medievals)
2001)
El grup teatral La Faia segueix actuant en els teatres de la comarca berguedana: L'Hostal de la Glòria els dies 10 i 17 d'abril de 2011
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d.JAUME BATISTE I LLORENS
Neix a Barcelona el 1931. Entra de molt jove en el món del teatre, com a actor i com a escenògraf. Ha estat professor (catedràtic) d’Escenografia a la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona i
professor de la Institució Montserrat de Sants, on va entrar com a alumne l’any 1940, i hi ha treballat fins a jubilar-se l’any 1996. El 1963, Jaume Batiste emprèn la tasca d’iniciació al teatre entre els alumnes
d’aquest centre sota el nom “Aula de declamació”.
Uns anys abans, el 1958, Elisard Sala i Casassas (Barcelona 1913-1970, com a conseqüència d’un accident de trànsit) -el seu futur sogre- vinculat a l’Orfeó de Sants, on hi havia un grup teatral en què actuava
Batiste, li demana que l’ajudi a muntar un espectacle a Bagà, des de llavors, Batiste ha format part de la història del teatre baganès.
El 1995, l’Ajuntament de Bagà, (J. Ureña n’era llavors el regidor de cultura) promou una sèrie d’actes coincidint amb el vint-i-cinquè aniversari de la mort d’E. Sala, car va ser un dels puntals destacats de
l’activitat cultural de la vila entre els anys 50-60. Joan Barallat, un dels caps visibles del Centre excursionista de Catalunya i un dels responsables de la delegació de Bagà, va ser qui el veié en un dels assajos a
l’Orfeó de Sants i el convidà a fer una estada a la vila i, a partir d’aquí, es fa estreta l’amistat de Sala amb els veïns de la localitat i s’organitzen els cursets de cançó de muntanya (1956-65), fruït dels quals serà
el Cançoner de Bagà i el Cançoner de la Vall d’Aran. En morir, deixà inacabada la música que componia per a l’escenificació del Rescat de les cent donzelles.
En Batiste, mitjançant Sala, també començà a participar en l’activitat cultural de la vila, fins arribar a ser-ne el regidor de cultura. Ha col·laborat com a director amb els espectacles de la Faia, en uns Pastorets
infantils, ha impartit tallers de teatre dels nens de sisè de l’Escola Municipal de Bagà (divendres a la tarda durant tot l’any),i ha estat director de l’escenificació de la Llegenda del Rescat de les Cent donzelles
durant deu anys, des que es reactiva el 1989 i es torna a fer el 1990 segons l’adaptació de Batiste (Cent donzelles per a un rescat) fins al 2000. La seva versió és més llarga que l’original, i rep un altre
tractament, car li dóna un caire més popular, afegeix personatges i espectacularitat. L’espectacle dura una hora mitja aproximadament.
També ha realitzat escenografies per al Teatre Experimental Català, ha participat activament en els cicles de teatre per a nois i noies de “El Cavall Fort” (19 muntatges) i ha adaptat moltíssimes obres clàssiques
per al teatre.
Com a director de l’Aula de Teatre de la Institució Montserrat és responsable de quasi quaranta muntatges i cinc-centes representacions d’autors de totes les èpoques i estils, des de Shakespeare a Janer Manila,
passant per Folch i Torres, A. Dumas, Lorca (única en castellà) o V. Andrés Estellés, estampes de la Passió o teatre de cabaret. Fins el 1997, per a nois i noies, s’han fet 19 muntatges; per a adults, 8 i muntatges
diversos, 9; que significa 393 representacions juvenils i 27 d’adults, a les que s’han de sumar 13 de muntatges diversos, o sia un total de 433 representacions. Han estat vint anys d’èxits i plens esclatants al
Romea de Barcelona i altres locals, així com a totes les poblacions d’arreu de Catalunya i les Illes Balears on han actuat. Es munten moltes obres des de llavors que es representen a Barcelona i altres poblacions.
El 1965 ja s’havien muntat: Poema de Montserrat, Aventures de l’espai, Bim Peret Show, uns fragments de la Pell de brau d’Espriu, Nit de primavera, La Careta, Recital poètic Pere Quart.
El 1967 l’Aula pren el nom definitiu Aula de Teatre de la Institució Montserrat, i amb un equip de gent jove inicia l’aventura del teatre per a nois i noies, incorporant-se al moviment de Cavall fort (amb El rei
dels aires d’Espau) mostrant un estil propi i dins la línia dramatúrgica del Teatre Independent.
L’Aula de Teatre de la Institució Montserrat guanyà el premi al millor projecte de muntatge de l’obra El corsari de l’illa dels conills, de Gabrier Janer i Manila, en el Primer concurs d’obres de teatre (text i
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muntatge) per a nois i noies convocat per Cavall Fort i Moviment Rialles de Catalunya. L’estrena absoluta de l’obra és el dia 21-10-1984, al Centre Cultural de la Caixa d’Estalvis de Terrassa, després es
representarà al Romea, segons ens informa l’Avui (dimarts, 16-10-1984) i, a La Vanguardia (3-1-1984), també hi trobem la crònica del premi concedit a l’Aula de Teatre.
Algunes de les obres representades per a nois i noies són de creació original de Batiste, adaptacions o col·laboracions amb altres autors (per ordre cronològic): Aventures de Jan i trencapins (amb M. Olaya,
segons la història de Peyo), Les armes de bagatel·la (amb Joaquim Carbó), Els tres mosqueters (basada en la novel·la de Dumas), Els músics de Bremen (sobre la idea d’un conte anònim alemany), Retaule dels
Feyts, el llibre de la jungla (segons la novel·la de Kipling), El foraster, “western típic,espectacular i desmitificador” (sobre la idea de L’inspector de Gogol), L’hemisferi fantàstic (inspirada en un treball dels
alumnes de vuitè de la Institució, grup vermell), Farsa de la mestressa i els majordoms d’Aristòfanes, adaptada per Batiste) L’illa del tresor (de Robert L. Stevenson, adaptada per Batiste) i per a teatre d’adults,
Visca el Nou-Cents (adaptació de Batiste d’una obra col·lectiva), Vida i miracles del B.I.M., El Canigó (adaptació), Nausica (adaptació) i Un conte de contes
Las intervencions de l’Aula a la comarca del Berguedà comencen el 1963, a través d’E. Sala, amb el Cançoner Vall d’Aran, continuen el 1965 amb Cançoner de Bagà, i posteriorment han estat portades a
escena algunes de les obres esmentades (3 a Bagà i 3 a Berga):
-El Castell dels tres dragons paròdia del món cavalleresc i medieval, en dos actes, de Serafí Pitarra, el juliol de 1996 a Bagà, estrenada per l’Aula al Romea el 5-11-1969. Es torna a fer el 6, 9 i 16-2-1986 dins el
XXXIX Cicle de Cavall Fort. Es van fer un total de 57 representacions d’aquesta obra.
-El somni d’una nit d’estiu de W. Shakespeare, es representa a Bagà el 16-11-1975 i a l’endemà al Casal Parroquial de Berga. A Barcelona, l’havien estrenat al Romea el 15-11-1970 i s’hi van fer 67
representacions.
-La Fera sotmesa de Shakespeare, al cine de Bagà, el 2-5-1974. Al Romea, l’estrenen el 26-11-1972. Es fan 25 representacions.
-Visca el Nou-cents, segons adaptació de Batiste de textos de P. Bertrana, P. Calders, A. Ferran, J. Oliver i F. Pujols, a la Plaça Porxada de Bagà, el 30-8-1983. Aquest muntatge és per a adults, estrenada al
Centre Catòlic de Sants el 10-5-1975. Deu anys més tard, el 10-5-1985, es torna a fer en el mateix local. Se’n fan un total de vuit representacions.
-Els tres mosqueters de Batiste, segons la història de Dumas, al Patronat de Berga, el 25-9-1988. S’estrena al Círcol Catòlic de Badalona, el 27-12-1977. Es torna a fer el 1987. Se’n fan un total de 27
representacions d’aquest espectacle alegre, dinàmic i vistós.
e.L’ESCENIFICACIÓ DE LA LLEGENDA DEL RESCAT DE LES CENT DONZELLES
El Rescat de les Cent Donzelles és una de les llegendes que més empremta ha deixat al llarg del temps i que més historiadors han esmentat en els seus escrits, des de Pere Tòmic (s.XV) (1) (2)–d’on provenen
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gairebé totes les versions conegudes, directa o indirectament- i Bernat Boades, fins als més recents, com Antoni Rovira i Virgili o Ferran Soldevila en les seves Històries. Està representat en un vitrall de
l’església parroquial de St. Esteve del s.XIV.
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Aquesta llegenda del rescat de les cent donzelles ha arrelat com a fet del patrimoni espiritual i cultural de Vila-seca i Bagà.
A la població berguedana, s’ha convertit en tradició la seva escenificació cada estiu, el segon dissabte de juliol, a l’escenari natural de la Plaça Porxada, dins la setmana medieval que s‘obre amb un pregó i
l’escenificació d’aquesta llegenda. Constitueix un espectacle total, ja que en ell es compaginen diferents arts escèniques (teatre, dansa, música, cant coral) per oferir un complex muntatge de més d’un centenar
d’actors del poble, a més de la participació de l’Esbart Cadí, el Grup de Teatre La Faia, que reviuen la llegenda amb música en directe interpretada per la coral Polifònica de Puig-Reig.
El text original de l’obra és de mossèn Josep Serra i Janer, i les músiques, d’Elisard Sala i Lluís Albert. Jaume Batiste adaptà el text, que consta d’un pròleg i tretze escenes, per fer-ne l’escenificació. En el pròleg
es mostra el moment en què Pere Tòmic narra la llegenda i se’n deixa la primera constància escrita (1435); la primera escena ens trasllada al monestir de Santes Creus, davant el taüt de Galceran de Pinós, on els
diferents personatges recorden els fets ocorreguts en vida de l’almirall (1197). A continuació, s’explica la llegenda pròpiament dita: el planejament de la conquesta d’Almeria i el nomenament de Galceran de
Pinós com a almirall de la flota, l’angoixa de Berenguera, la mare de Galceran, per la separació del fill; l’oferta que reben els nobles presoners per part dels reis sarraïns de lluitar al seu costat i la seva negativa,
la visita del Baró al comte Ramon Berenguer IV per exigir-li una solució, l’arribada del missatger a Bagà amb les noves; la comunicació a Galceran i Sancerní del que demana el rei de Granada i pel seu
alliberament, el reclutament de les donzelles i la partida de la comitiva del rescat, l’alliberament dels captius per intercessió de Sant Esteve i St. Genís, l’aturada del seguici del rescat i el retrobament de Galceran
i Sancerní amb la comitiva a la platja i l’arribada a Bagà on es celebra el retorn (1952)
L’Associació Medieval de Bagà s’ha fet càrrec actualment de la posta en escena de la llegenda del Rescat de les cent donzelles.
Altres actes que es fan durant la Setmana Medieval es porten a terme al Pati d’armes del Palau i a la Plaça Porxada abillada per a l’ocasió: sopar medieval-espectacle, vetllada poètica, desfilada de models
medievals, la processó de torxes... La cloenda té lloc el tercer diumenge de juliol, amb el mercat medieval al casc antic, en què el visitant assisteix i es veu implicat sense adonar-se en les múltiples
escenificacions que es porten a terme. Es més que una fira-espectacle. (FOTO- 1996)
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Enllaços:
DIPUTACIÓ DE BARCELONA. PATRIMONI CULTURAL
Video Rescat del 1990 you tube
Video Assaig general del Rescat de 1993 you tube
Rescat 2009. Spot al you tube
Enguany, al juliol del 2011 també ha tingut lloc l'escenificació: Regió 7. Fotos 2011
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4.LA POBLA DE LILLET

Resum espais-grups teatrals:
Anys 20-30 societats culturals-recreatives amb grup teatral: La Flor Comercial,
Foment Catòlic i La Unió: Grup de Teatre Artístic Poblatà
Cine i teatre en els mateixos locals: Can Joan Paleta (Can Coromines) i després
Cine Llobregat (Joan de la fonda)
Joventut del Teatre al Llobregat en mans de Ton Gravat (Tonet)
Casal-Centre Catòlic: Agrupació La Joventut Poblatana. Agrupació Artística de
Teatre.
1962 Agrupació Teatral Amics del Romea en el Teatre Casal reformat.
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La Pobla de Lillet (1) és un municipi de 1.558 hab. situat a la part nord-oriental del Berguedà, a 843 m. d’altitud, amb una extensió de 51,32 Km2 . En la vall de “Lillet” (topònim que ja s’esmenta l’any 833) hi
conflueixen els rius Arija i Llobregat. El 1297 Ramon d’Urtx i el seu fill Hug de Mataplana repoblaren l’indret que segles després, el 1765, es convertiria en un important nucli tèxtil de Catalunya. A mitjan XIX
hi havia tres indústries tèxtils que es multiplicarien en el s. XX. La fàbrica de ciment Asland (Clot de Moro) s’inaugura el 1904. S’hi construïren habitatges i escoles (semblantment a una colònia). El 1922
comença a funcionar una petita impremta, amb el temps seria una institució cultural. S’hi editaren nombrosos diaris locals, fulls parroquials, propaganda, anunciant les festes majors, La Passió, els Pastorets, les
representacions i festes populars (Els Moliners, La Mulassa, La dansa de Falgars) i les activitats de les Societats culturals, les corals, orquestres, cinemes i grups esportius.
A la Pobla de Lillet, ja als anys 20 i 30, totes les societats culturals i recreatives com La Flor Comercial, el Foment Catòlic i La Unió tenien el seu grup de teatre. De les representacions que es feien en aquestes
societats, ens n’hem assabentat a través del recull de la premsa local realitzat per Joan Rosiñol i Orriols.
A la La Veu del Lillet del 13-2-1921, hi consta un esdeveniment artístic i cultural a benefici de les Monges Vetlladores, organitzat per la Flor comercial, en què el grup de Teatre Artístic Poblatà i el Chor Unió
Poblatana amb la col·laboració de l’orquestra Joventut Poblatana presenta una obra del nom de la qual desconeixem el títol i l’autor. En el mateix diari, el 13-11-1921, trobem un comentari sobre la davallada de
les representacions de teatre, car l’afecció dels joves a fer-ne ha decaigut molt. En canvi, la gent, per a passar l’estona, sobretot el jovent, s’aboca a les sessions de cinema. El 10-12-1921 La Veu de Lillet es torna
a lamentar que hagi decaigut l’esperit d’associació per organitzar actes culturals, principalment el teatre i vetllades de cant.
Pel Correu de Falgàs (30-4-1922) sabem que el Grup Artístic Poblatà posa en escena amb molt èxit Un jefe de la coronela en el local Flor comercial.
D’aquí deduïm que a la Pobla de Lillet hi havia hagut una activitat teatral a començament de segle (o abans i tot) força important. Cal tenir en compte, per la vinculació que sol haver entre cinema i teatre quant
a la utilització dels mateixos locals, que en totes les societats culturals i recreatives s’alternen els dos espectacles des que a la s’instal·la la primera sala de projecció de pel·lícules el 1911, situat a l’edifici de la
plaça de les Coromines conegut amb el nom de can Joan Paleta. Cal suposar que fins llavors, el teatre significà gairebé l’única distracció cultural dels poblatans, i que el cinema causà certa davallada de l’afecció
teatral de què parlen els diaris locals. El 1919 començà a funcionar el cinema Llobregat (veure video-documental de Laureano Clavero), on també s’hi va fer teatre, propietat d’Antoni Puigbò, conegut amb el
renom Joan de la fonda. Més tard, la família Mas-Massana va comprar tot l’edifici de la fonda i l’edifici del cine. Durant aquest anys, hi ha una activitat teatral considerable, però inferior a la de temps enrera.
L’any 1954 es traspassa el cine Llobregat al Tonet, Ton Gravat (anotat per J. Fàbregas en les seves Variacions del temps des de l’any 1924.)
Per un altre diari, El Llobregat (31-12-1931), ens assabentem que durant tot el mes de desembre. hi ha molta activitat teatral. Entre les representacions que es fan, una és al Cinema Llobregat, on Joventut del
Teatre representa El Bressol de Jesús.
El 1933 aquest cinema Llobregat és habilitat com a teatre i s’hi representa l’obra de Víctor Balaguer Don Joan de Serrallonga, sota la direcció de Marià Font. El mateix any, L’Orfeó Esbart Cantaire representa
l’opereta Cançó d’amor i de guerra. El mateix any 1933 L’Escola de Declamació de Ripoll ofereix una vetllada al Cinema Llobregat interpretant Claris basada en la vida de Pau Claris.
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El 1935 se celebrà un festival benèfic a favor de les Germandats dels Sants Cosme i Damià en el cinema Llobregat, representant l’obra Les flors de la guillotina. Després es va fer Terra Baixa, Jaume Fàbregas
-l’ànima del teatre poblatà- en el paper de Manelic obtingué un clamorós èxit, segons ens informa el diari El Llobregat (25-VII-1935)
Després de la guerra, el cine Llobregat va conèixer el seu millor moment, es convertí en punt de trobada d’espectadors d’arreu de la comarca. El cinema estava ben dotat de llotges, platea i el famós “galliner”.
Fou lloc d’esbarjo i festeig dels poblatans.
L’empresa formada pels senyors Palau, Pons i Palomera que regentava la sala de projecció del Casal Catòlic va comprar el cine Llobregat d’Antoni Camprubí (era la competència). En aquesta sala, a més de
cinema, s’hi feien espectacles de varietés presentats pels artistes de moda com Antonio Molina, s’hi feien sarsueles, com La Dolorosa, comptaven amb la presència de Mª Matilde Almendros, locutors de ràdio
com Federico Gallo, Jorge Arandes...
Les riuades de 1982 inundaren tota la sala del Cine Llobregat, fent malbé el material i la instal·lació elèctrica, de so i calefacció, però es va tornar a engegar el 1987. El 1993 es tanca la sala definitivament,
només emprada per fer-ne activitats extraordinàries allunyades del cinema.
Pel que fa al Casal Catòlic, en el setmanari Llum (1934) -portaveu de la Societat Flor Republicana Federal- hi trobem una comentari sobre les supressions imposades per l’autoritat contra el Casal Popular Catòlic
que, amb una representació teatral dels Pastorets s’acomiada del públic (31-I-1934)
El Casal fou manat construir per Salvador Torrents i Cabanas, d’acord amb el senyor rector, després que el cementiri fos traslladat al “pla de Comes” el 1910 i el Sindicat Agrícola Catòlic adquirís els terrenys i
en cedís els drets al Centre Catòlic. S’inaugura el 27-12-1927 i tingué vigència fins el 1936, moment en què fou incautat segons consta en un document de Mn. Ramon Gras de 1946, consultat per Jaume Huch
(L’Erol, nº 3, p.17) Acabada la guerra civil, es reemprenen les activitats teatrals i les representacions dels Pastorets. En Jaume Fàbregas Artigas n’assumí la direcció, així com la interpretació d’algun paper petit
(St. Simeó), acompanyat en el repartiment per joves actors com Marià Pons (Garrofa), i Ramon Cunill (Pallanga).
Però també s’hi van representar altres obres com Els milions de l’oncle, per la Festa Major de 1945, organitzada pel Sindicat Educación y Descanso.
Els poblatans han preferit els Pastorets de Pitarra, tot i que s’hi ha fet d’altres des de finals del s. XIX. Sembla ser que en algun local (La Flor comercial) o en més d’un dels esmentats, s’hi feien els Pastorets des
d’inicis del s. XX; però un cop desapareguts, devien representar-se al Casal Catòlic, seu de la major part d’aquestes actuacions nadalenques. Abans que s’inaugurés el nou Casal; en el Centre Catòlic.–construït
segurament el 1876 al carrer de l’Església i en vigència fins el 1927- també es fan pastorets: el 1919. L’Agrupació La Joventut Poblatana es fa càrrec de la representació dels Pastorets de El Bato i el Borrego.
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Els intèrprets principals eren Joan Francàs (Bato), Ramon Vilarrasa (Borrego), Àngel Burniol, Josep Vilallonga (al qual se li atribueix l’invent de les “banyes elèctriques” (dimonis). Abans de 1919, el paper de
Satanàs era interpretat en castellà, com ha succeït en altres indrets de Catalunya.
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El 1948 s’escenificaren els anomenats Borrego i Carquinyoli, i el 1949 es presentà L’Adveniment de l’Infant Jesús-Lluquet i Rovelló de Josep Mª Folch i Torres. Però a l’any següent, torna El Bressol de
Jesús a càrrec de L’Agrupació Artística de Teatre amb aquest repartiment: Mercè Sola (Verge Mª), Margarida Pons (Raquel), Quimeta Orriols (Betzabè), Rosita Pons (St. Miquel), Maria Vilella (St. Gabriel),
Jaume Fàbregas (St. Simeó), Lluís Rotllant (St. Josep), Juli Capdevila (Garrofa), Ramon Cunill (Pallanga), Joan Rosell (Aram), Joan Orriols (Jessè), Josep Mª Casals (Aquim), Joan Baraut (Satan), Pelegrí Vilella
(Llucifer), Climent Serra (Sadoc), Josep Torres (Abies) i Joan Viñas (Leví). El vestuari és de Garcia, Manresa i Subirana de Vic; nous decorats de Josep Roqueta, de Manresa i perruqueria de Prunés Manresa.
El 1951, una companyia de Terrassa representa extraordinàriament els pastorets Ganàpia i Sigronet (27 i 28 de gener)
Ja als anys 60, l’Agrupació Coral organitza el muntatge de l’Orfenet i la Pastora o els Pastorets de Betlem (1961-1962), i uns anys més tard, Josep Solé dirigeix els Pastorets anomenats La llum de l’establia
(1967), en col·laboració amb el grup de teatre local Amics del Romea i el jovent del club Flor de Neu.
Però el 1968 es recuperen els Pastorets d’en Pitarra al Casal, amb renovacions en la part tècnica i en el muntatge. Des de llavors, es van millorant cada any (inauguren el ciclorama) fins el 1976 en què es deixen
de fer. Hi intervenen com a principals intèrprets durant aquests anys 70: Camacho (Garrofa) i Francesc Pérez (Pallanga), a més de Ramon Viladés com a animador del grup de participants.
A més dels cinemes esmentats –Llobregat i el Casal- també s’hi feia cine i possiblement teatre infantil a les sales de l’escola dels Germans La Salle i a la parròquia regentada pel rector Lluís Barrera, situada a
l’antiga rectoria, al Castell.
Al marge dels pastorets i els locals de què disposava la població, hem de fer esment d’altres espectacles.
Dins les Diades Culturals a l’Alt Berguedà (1980), organitzades per La Caixa, es fan algunes representacions teatrals: el 16 de març, al Casal Catòlic es posa en escena L’alegria que passa de Rusiñol, a càrrec
del grup Teatre Gent de Barcelona, i a l’endemà, el grup de teatre de l’Orfeó de Sants de Barcelona hi presenta l’espectacle infantil Rat, rat, què hi fas dins el forat?
El 1994, La Pobla de Lillet recrea la seva història en l’estrena de l’obra de Jaume Fàbregas i Artigas, segons ens informa Jordi Puntas a Regió 7, (21-9-1994) Del monestir a la Pobla, escrita el 1947.
Es tracta d’un drama basat en la cançó tradicional i popular. La representació va a càrrec de l’Agrupació Teatral Amics del Romea, i es fa el dissabte 17 de setembre a la nit i el 18 h. a l’església del monestir
de Sta. Mª de Lillet sota la direcció de Joan Ribera, amb gran assistència de públic.
Pel que fa a l’argument, la cobdícia de determinats personatges condueix a una creixent tensió dramàtica fins arribar a un final feliç, quan es resolen els malentesos i s’anuncia l’arribada de la descendència pel
jove matrimoni. Montse Soler interpreta el paper de la senzilla teixidora Maria Agueta, i Josep-Enric Soriano fa de Mateu, hereu de la casa de pagès del monestir.
L’escenari jugava amb dos espais: l’era de la casa (absis central de l’església) i l’interior. L’escenografia i la il·luminació quedaven emmarcades per la bellesa del recinte en el qual ressonava la tonada de la
cançó. Del monestir a la Pobla, entonada per un grup de cantaires i, en veu baixa, segurament per la majoria dels assistents, car la cançó és un senyal d’identitat de la Pobla.de Lillet.
Arribat aquest punt, no podem eludir la figura clau del teatre a la població que és en Jaume Fàbregas.
JAUME FÀBREGAS I ARTIGAS (1890-1958) És l’home de lletres més important que ha donat la Pobla de Lillet en la primera meitat del segle XX, ja que era poeta, autor teatral, excel·lent actor –com en el
paper de Manelic a Terra Baixa (foto), col·laborador a la premsa local (va ser un dels fundadors de La Veu de Lillet i El Llobregat)- i a la premsa comarcal; però sobretot, l’ànima i el promotor del teatre a la
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població durant molts anys. Col·laborà en tota mena d’iniciatives culturals que es feien en aquesta població berguedana.
Nascut a la Pobla el 1890, en el si d’una família benestant que tenia una fàbrica de xocolata a la vila des del 1840, s’afecciona a la literatura, sobretot al teatre i escriu les obres encara inèdites: El crim de Màs
Vila, La gesta d’en Marimon o els lladres de cementiri, Passió i mort de Nostre Senyor Jesucrist (estrenada el 1951, actua i dirigeix), Flames d’impietat, El prestigi dels fills, Del Monestir a la Pobla
(estrenada), Un desafio, donya Blanca i rosó, Tal faràs tal trobaràs, És el mal de moltes dones..., Qui no creu el pare!, S’han cremat les mongetes, Els Pastorets En Perico i l’hereu Pruna, “Versió Pastoril”
en 6 quadres dedicada al públic infantil, estrenada el 6-1-1951, a càrrec del “Grupo Juvenil”. El repartiment fou J. Tubau, S. Cortina, J. Viñas, J. Pons, R.Mª Fàbregas, M. Pons, en els papers principals sota la
direcció artística d’Àngel Armenteras, i 6-I-1980), Metge i pretendent (estrenada) i Rosso la dels cabells d’or.
Va formar i dirigir un grup de teatre a la vila que actuava al Casal Catòlic, l’escenari del qual és reformat el 1951, (i al 1954 s’hi fa el cine), on hi intervenia com actor, i la seva mà dreta era el seu nebot polític
n’Àngel Armenteras, l’impressor dels programes. Una de les obres que es va representar al Casal per Festa Major fou Un milionari del Putxet (13-5-1951) (programa de la festa Major)
El 8-12-1956, les promocions d’actors afeccionats que van actuar sota la seva direcció van retre-li un homenatge d’admiració i gratitud. Signen el document: Mariano Pons, José Coch, Aurora Casals, José
Casadesús, R. Orriols, Isabel Jané, Rosa Mª Fàbregas, J. Fàbregas, Carmen Casals, Cándido Vilella, Àngel Armenteras, Rosita Pons, Mª Luisa Francás, Joan Rosell, A. Serra, entre d’altres.
Quan va morir en accident d’automòbil, prop de Castellar de N’Hug el 8-8-1958 quedà interrompuda la redacció d’un llibre: Variacions del temps des de 1924, crònica molt original dels fets ocorreguts a la
seva vila o fora de la població en aquest període de temps. El 6-12-1997 se li fa un homenatge. Els actes programats per a l’ocasió són el descobriment i la benedicció de la placa homenatge a J. Fàbregas a la
casa natal, al carrer Jussà; la inauguració d’una exposició “Jaume Fàbregas i el teatre a la Pobla de Lillet”, un acte que inclou la conferència de Josep Noguera sobre “Jaume Fàbregas i el seu temps” i la
representació de la “pallassada en un acte” Metge i pretendent del propi autor homenatjat a càrrec dels Amics del Romea.
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El repartiment és: Llorenç Baró, Rosa Boixader, Anna Capdevila, Ivan Montoro i Xavi Serra, dirigit per Joan Ribera, els traspunts són la Dolors Fajula i la Ivonne Serra. (programa de l’homenatge) .També
s’edita el llibre La Pobla de Lillet 1924-1958 Una crònica entorn del temps que recull la crònica esmentada de J. Fàbregas.
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b. Fins el 1994 el teatre poblatà s’ha mantingut viu gràcies a l’activitat de l’AGRUPACIÓ TEATRAL AMICS DEL ROMEA.
Neix amb força el 1962, per iniciativa d’un grup de joves afeccionats al teatre: Mº Rosa Solà, Margarida Pons, Carme Vilella, Josep Vilella,
Josep Soler, Josep Anfruns, Josep Mª Casals, Fèlix Amils, Rosita Vilalta, Ramon Cunill, Rosa Camprubí, Pelegrí Vilella... que comencen
representant sense director al Teatre Casal, i després, sota la direcció del Sr. Josep Artigalàs i Traver fins el 1971. Avui dia encara segueix
representant obres al Casal (2011).
En aquest període de temps escenifiquen L’amor venia en taxi de R. Anglada (reposició 10-3-63) (programa), Un gàngster de paper fi de
Fco. Lorenzo Gàcia i Estiuejant de Pilar Casas Font (14-4-1963), (programa); El millor dependent del món de F. Lorenzo Gàcia en el Centre
Infantil Parroquial (7-4-63)(programa), Amor... direcció prohibida de Lluís Coquard (25-12-63)(programa); Jo seré el seu gendre de J.
Villanova (16-2-1964)(programa), Cuñada viene de cuña de Luis F. de Sevilla i Luis Tejedor amb Rosita Vilalta, Mª T. Espuña, Mª
C.Vilella, J. Soler, M. Vilella, X. Fàbregas i J. Anfruns, Mª C. Corominas com a apuntadora i P. Vilella a la lluminotècnica (23-8-64 i 15-868, dirigida per J. Soler), Un senyor damunt d’un ruc de Joan Mas (25-7-65), Ella és ella de J. Villanova (dilluns del Roser de 1965)
interpretat per J. Soler, J.Mª Casals, Mª T. Espuña, J.Mª Francàs, Mª C. Vilella, M. Vilella, R. Cunill, J. Anfruns i R. Camprubí; Dos embolics
i una recomanació d’A. Gonzàlez (25-12-65), La clau (10-4-66); Flors i bombons d’en Ramon Cases i Gamell (17-7-66), No és mai tard si
s’arriba d’hora d’en Jaume Villanova i Torreblanca (dilluns del “Roser” de 1966) (programa), El tímid de dos quarts de deu de Fr. Lorenzo
Gàcia amb C. Pons, J. Solé, R. Vilalta, Dorita Loidi, Fulgenci Garcia, R. Cunill, J.Mª Francàs, Roser Aramberri, M. Vilella (apuntadora) i
Pelegrí Vilella (lluminotècnia) (diada de Nadal de 1966)(programa); L’amor vigila de Miquel Poal-Aregall, amb M. Vilella, R. Camprubí, C.
Pons, R. Aramberri, J. Soler i R. Cunill, juntament amb el sainet El rebombori de les quinieles de Pere Suades Vila (18-6-67); Pi, Noguera i
Castanyer d’A. Millà i Ll Casanyas (26-3-67), La barca sin pescador, el repartiment de la qual figura en elprograma de la seva reposició de
file:///H|/web%20rms/rosamaria/teatrebergueda.html[27/08/2011 0:02:02]

teatrebergueda

1991 (programa), Clara, però no gaire de R. Folch i Camarasa (3-6-68), Assaig general de J. Escobar (17-3-68), Els milions de l’oncle de C.
Soldevila (28-4-68), El tímid de dos quarts de deu (1-9-68), L’amor truca a la porta de R. Turull (7-10-68); La Dida de F. Soler (13-4-69 i
24-8-69 programa), L’arbre caigut de Ll. Coquard i Lluís Albert Montaner i Tres, i no res d’A. Mestres (dilluns del “Roser” de 1969), El
sopar a la lluna d’E. Gost Bordas (20-7-69), Quina vista tens; Quimet! De Ll. Coquard, interpretada per C.Ribera, M. Vilella, M. Ribera, H.
Trafí, Fr. Pérez, J. Trafí, F. Garcia i J. Soler i com a apuntadora, Mª Falgàs Francàs (19-4-70); Ella i els pingüinos de Ll. Coquard, dirigida
per J. Soler (25-7-70), Passaport per a l’eternitat etc. per diverses localitats del Berguedà i del Ripollès.
En morir el sr. Artigalàs, assumeix la direcció en Josep Soler i Francàs, també actor. El afinador de Vital Aza (dge. de Resurrecció de 1971)
ja és dirigida per Josep Mª Soler. (programa)
El principal problema amb què s’ha enfrontat el grup ha estat el mal estat de les instal·lacions del Teatre Casal, fins que “la Caixa” va renovarlo i va permetre el ple desenvolupament de les activitats teatrals de l’Agrupació i estimular al mateix temps el teatre a la població.
Després d’un parèntesi de set anys d’inactivitat, el 1978 per suggeriment de Mossèn Rossinyol, reemprenen de nou la seva tasca amb antics
elements i nous components: Josep Enric Soriano, Francesc Pèrez, Ramon Viñas, Llorenç Baró, Jeroni Soler, Lluís Cunill, Pere Sànchez,
Sussagna Rovira, Mº Antònia Pons, Lídia Solé, Mª Carme Vilella, Ivonne Serra, Gemma Pla, Mª Carme Rosell, Maite Enfruns.... Representen
El preu d’una veritat dirigida per Joan Rossinyol (15-10-78), L’amor venia en taxi, Arribaré a les set... mort! d’A. González (8-7-79), Un
mort sobre l’asfalt, de F. Lorenzo Gàcia interpretada per M. Vilella, J. Trafí, Ll. Baró, I. Serra, D. Fajula, F. Garcia i Fr. Pérez, i Tres i no res
(8-12-79) La sala d’estar, El vell flautista, Estimat professor d’A. Paso (25-12-82) interpretada per L. Baró, I. Serra, J. Trafí, Mª C.Vilella,
F. Garcia, D. Fajula, R. Viñas, R Martin, C. Coromines i C. Riera com a apuntadors i traspunts, Manuel Orriols i Raül Sáez es fan càrrec de la
llum i el so, la C. Rosell i l’Anna Garcia, fan el maquillatge, sota la direcció de Joan Rossinyol i Francesc Pérez. Les tres perfectes casades
entre d’altres, dirigides per Mn. Joan Rossinyol, Joan Cruells i Francesc Pérez.
L’any 1980, per iniciativa d’aquesta agrupació, neix un grup de teatre infantil que compta amb un grup aproximat d’uns 40 nens i nenes que
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fins a l’any 1985 porta a terme la representació dels Pastorets. Aquest mateix any, coincidint amb la reconstrucció del Casal Parroquial, on
habitualment representen les obres, assumeix la direcció del grup el Sr. Joan Ribera i Fornells, director durant molts anys del grup guardiolenc.
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Aquest any representen Els arbres moren drets, d’A. Casona (6-7-85)(programa)
El Nadal de 1986 s’estrena l’obra En Badó i en Baldiret, els Pastorets de la Pobla de Lillet escrits pel poblatà Miquel Arrufat i Pujals (1940),
que es fan tres anys (programa-repartiment)
Mentrestant, el grup inverteix en material tècnic d’il·luminació, so, muntatge... que permet fer unes presentacions més acurades de les obres, i
fins i tot fan les Mostres de Teatre de la Pobla de Lillet : la I Mostra es fa des del febrer a l’abril de 1986 i hi participen quatre grups de
comarques veïnes a més de l’agrupació local. Al mes d’agost es porten a terme unes Jornades Culturals. Des de l’abril al juny de1987 es fa la
II Mostra de Teatre. Els grups participants i les obres representades són: El cafè de la Marina, a càrrec del grup Estel de Prats de Lluçanès (8
de març), Tres angelets a la cuina d'Albert Musson en versió catalana de Xavier Regàs i dirigida per Joan Ribera pel grup de la Pobla (12
d’abril) (programa), El marit ve de visita pel grup Amics de Teatre de Gironella (24 de maig) i Trip-Tic i Gente bien a càrrec del Grup
Calaix de Sastre de Berga (28 de juny)
Altres obres que es porten a l’escenari són:
-No totes les flors són de plàstic de Ventura Porta i Rosés, dins el X è Pla d’Acció cultural, dirigida per Francesc Pérez. El repartiment és:
Fulgenci Garcia (Salvi), Ramon Vinyes (Jardiner), Lídia Soler (Lali), Rafael Horcas (Norbert), Roser Aramberri (Juliana), Mª C. Rosell
(Julieta), Josep Trafí (prof. Ezequiel), Llorenç Baró (Eugeni), Mª C. Rosell (Gemma), Mª A. Pons (Engracieta), traspunts: Mª C. Corominas i
I. Serra.(programa). En el programa trobem una breu història del grup teatral Amics del Romea.
-Bon Nadal Mr. Scrooge, (25 I 29-12-1985) dins el XIè Pla d’Acció Cultural de l’Associació del Personal de la CPVE, a la Casa de Cultura
de “La Caixa” ( programa)
-La clau de Noel Clarasó (11 i 17-5-1986)
-La mà del mico de W.W. Jacobs i el sainet L’Antònia d’A. Santos Antolí (11 de juliol de 1987)
-Truca un inspector, de J. B. Priestley (15-11-87) a la Casa de la Cultura, en la celebració del 25è aniversari e l’Agrupació Teatral. El
repartiment és: R. Viñas (Sr. Birling), Ll. Baró (Gerard Croft), Dolors Fajula (Sheila Birling), I. Serra (Sra. Birling), Lluís Cunill (Eric
Birling), Fr. Pérez (Eric Birling) sota la direcció de J. Ribera.
-El diari d’Anna Frank,
-El marit ve de visita de Xavier Regàs (21-5-89) (programa)
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-Dos embolics i una recomanació d’A. González (30-7-89) amb el repartiment: Mª C. Vilella, Sara Pkla, Mª A. Pons, R. Viñas, Jeroni soler,
Joan Solé, Rafael Horcas, Fr. Pérez, i C. Vilella i Rosa Boixader com a traspunts, a la Casa de Cultura “ La Caixa”
-L’encantadora família Bliss, de Noel Coward (29-4-90)
-Aprovat en innocència de Luis Peñafiel (25-11-1990, a Guardiola de B. 8-12-90)
-Amor, direcció prohibida...
-Figuretes de vidre de T. Williams (24-3-91) interpretada per I. Serra, R. Boixader, Josep E. Soriano i J. Puigcorber, D. Fajula i Xari
Aramberri com a traspunts.(programa)
-La barca sense pescador d’A. Casona (25-12-91)
-El cas de la dona del tren d’A. Santos Antolí (26-7-92) (programa)
-Sopar de matrimonis d’Alfons Paso, amb Mª C. Vilella, Ll. Baró, R. Viñas, Lídia Solé, Mª D. Fajula, Fulgenci Garcia, Fr. Pèrez, I. Serra
com a traspunt. (24-6-¿)
-Perruqueria de senyores de Rafel Anglada (4-7-93) (programa)
-El Bressol de Jesús al Casal cultural de “La Caixa” (Nadal, cap d’any, Reis de 1993-94) (programa)
-El 17 i 18-9-1994, amb motiu de la reconstrucció del Monestir romànic de Sta. Mª de Lillet, van escenificar en el seu interior Del Monestir a
la Pobla, recull de tradicions poblatanes, escrita pel poblatà J. Fàbregas i Artigas, promotor i mantenidor de tot moviment teatral a la Pobla
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fins el 1958 (programa). Es repeteix el 1997 per retre homenatge a J. Fàbregas.
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-Assaig general (29-6-96) (programa)

Pel que diu el diari Lillet (15-V-1960) dintre la Biblioteca Municipal funcionava un “Círculo Juvenil” que feia activitats culturals com teatre, però no en tenim més notícies.
Pessebre vivent a càrrec del grup teatral Amics del Romea: fotos actuals (2010-2011)
Notícia de 2011: El grup teatral Amics del Romea de la Pobla continuen representant obres al Teatre Casal: Crisi (20 de febrer de 2011)
ALTRES ESPECTACLES
Per la Festa Major, altres Cies. foranes fan funcions teatrals a la població: El diumenge 3-6-1979, al Teatre Llobregat es representa Vostè serà meva.
El 16-3-1980 al Casal Catòlic, el grup Teatre Gent de Barcelona posa en escena L’alegria que passa, dins les Diades Culturals de l’alt Berguedà. També van fer teatre infantil al mateix local: Rat, rat, què hi fas
al forat a càrrec del grup de teatre de l’Orfeó de Sants.
5. VILADA
Casal Pirenaico, després Picancel

grup teatral del Casal?

Cafè Picancel, després ampliat

Grupo Artístico Vilada (anys 40)

Local cultural municipal

grup de teatre La Teia des de 1972

El poble de Vilada, amb una població de 520 h. (2009) està situat entre la serra de Catllaràs i la de Picancel. Ofereix un vertader escenari de muntanya propici per als recorreguts excursionistes i la pràctica
esportiva, però a més de l’ambient bucòlic que s’hi respira, hi hagut un interès cultural que es reflecteix en la formació de grups de teatre.
El 1945 un grup de persones -entre les quals figuraven Ramon Prat, Josep Soler, Joan Bars, Josep Camprubí, Josep Solanelles i Joan Roset- decidiren instal·lar un cine en el Casal Pirenaico de Vilada, on ja, des
de començaments del segle, s’hi feien activitats culturals diverses i havia estat seu de l’Ateneu Nacionalista del poble i anys abans, del Centro Moral Recreativo Viladense. Suposem, tot i que ens manca la
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documentació escrita per confirmar-ho, que en aquell temps ja es feia teatre al local. El 1954 el cine Pirenaico resultava poc còmode (bancs de fusta) i amb unes característiques tècniques poc satisfactòries, per
la qual cosa es traslladà el cine a un local annex al cafè Picancel. En el nou local s’instal·laren butaques, es va fer el terra amb pendent, es col·locaren extractors i llums d’emergència, amb el temps s’anà
millorant tècnicament. El nou local es va anomenar Cine Picancel, propietat de Josep Canal Artigas, propietari també del Cine Catalunya de Berga. Però n’era el seu representant, en Josep Sala i era administrat
per la mateixa junta. El 1955 s’amplia la seva capacitat, assolint un aforament de 162 persones. En aquest cine hi actuaren també algunes companyies de teatre, com ara la de Puig-reig Grup del nostre Jovent.
També al Casal Parroquial, Mn. Joan Aymerich començà a fer-hi cine des del 1958, en morir se’n féu càrrec mossèn Ramon Casteràs que millorà el local situat al costat de la capella de Fàtima. El Casal tancà
les portes el 1964. El Picancel es mantingué, tot i que a finals dels 50 funcionava de manera extraordinària i es veié reduït el moviment de taquilla a la dècada dels 60. Anaren canviant de representants de
l’empresa: En Joan Roset va ser substituït per Joan Casòliva i més tard, per en Pere Soca. Després va haver un canvi de propietaris, passà a mans d’Emili Gill, de la societat del Cinema Victòria de Gironella. El
1971 la inspecció del Ministerio de Información i Turismo adverteix que cal fixar les butaques al paviment, a l’any següent, s’observaren deficiències al local i finalment, quan la decadència fou insostenible, es
ven a la contígua fàbrica de galetes dels Viñas.
De 1974 a 1979, es reutilitzà com a cine –i com a teatre segurament (almenys s’hi van fer Varietés)- l’antic local del Cine Pirenaico però amb el nom de Picancel. Amb l’arribada del primer ajuntament
democràtic, es veu la necessitat de posar en funcionament una nova infraestructura, el Local Cultural, gestionat pel mateix Ajuntament, on aniria a parar el material de l’antic cine Picancel. La pantalla per a ferhi cine i la calefacció del nou local es van comprar al propietari del Cine Condal de Sallent, el sr. Sorribes. Amb el temps, el cine s’ha deixat de fer per no trobar una persona que se’n fes càrrec i en aquest nou
local es fan les representacions de teatre del grup local La Teia i foranes.
Però abans que es formés La Teia, ja hi havia hagut un altre grup, ja que al diari Berga, nº 1, del dissabte 25-11-1944, hi trobem una crítica de la representació que tingué lloc el 12 de nov. d’aquest mateix any a
càrrec del Grupo Artístico Vilada de l’obra en tres actes de Pitarra La Dida. Comenta que la representació va començar 40 minuts després de l’hora anunciada, que no hi havia gaire assistència de públic potser
perquè se’n féu poca propaganda o pel fred que feia.
Pel mateix diari (9-12-1944), ens assabentem que aquest grup està assajant el drama titulat El neguit de les ombres d’Enric Lluelles i el sainet Plats trencats, que es pensen fer per Nadal. Efectivament, el diari
Berga (nº 4, 6-1-1945) ens ho confirma, el dia de Nadal els afeccionats de la localitat posen en escena les obres esmentades, i hi intercalen una sarsuela. Omplen el local.
El grup de Vilada porta aquesta obra de Lluelles a l’escenari del Centre Cultural de Borredà el dia de Reis, juntament amb dos sainets: L’hostal de l’arengada i Plats trencats. En el diari Berga, es comenta
l’èxit obtingut: “por la meritoria actuación de todos los participantes que intervinieron en el reparto”. “Así mismo, y como principio y final de la velada, se representaron los sainetes (...) que por su originalidad,
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fueron del agrado del numerosísimo público que llenaba el local, el cual, al finalizar la sesión, dedicó un estruendosos aplauso para toda la afición artística de nuestro convecino pueblo”.
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a.El Grup LA TEIA:
Neix a finals de 1972 amb la intenció d’organitzar la Cavalcada dels Reis a Vilada, la qual feia molts anys que no es feia. Es va començar a
treballar en el tema, i es va aconseguir una feina digna i del gust de tothom. Arrel d’això, es van organitzar recitals i surt la proposta de
representar una obra de teatre. S’escull per a l’ocasió El malalt imaginari de Molière, obra que es torna a escenificar amb motiu de la

ro

commemoració del 25è aniversari de la fundació del grup.
En aquests moments (2001), malgrat que el grup s’ha anat reduït al llarg dels anys, continua organitzant La Cavalcada de Reis i de tant en
tant alguna obra de teatre, la darrera el propassat me de març de 2001 a Guardiola de B.
Notícia del 2011: representació de Ens ha caigut la sogra de Ll. Coquard (3/07/2011).
Durant els 25 anys de representacions del Grup Cultural La Teia, fundat per Mª Rosa Boatella i presidit actualment per l’alcaldessa de la
població Mª Carme Cirera i Artigas, s’han dut a l’escenari 26 obres de teatre català. Els altres integrants del grup són Pilar Caballol, Pilar
Escusa, Fàtima Roset, Sílvia Selga, Joan Vilalta, Jaume Boatella, Francesc Medina, Josep Roca, J. Caballol, Dolors Vinyes, Montse Saña,
Josep Espelt i Ramon Espelt, director.
Les obres representades han estat: El malalt imaginari de Molière (1973-4), Un mort sobre l’asfalt de Francesc L. Gàcia (1974-5), Arribaré
a les set... mort! D’Assumpta Gonzàlez (1975), els Pastorets de Lluís Milla (1980-81-82), El foc sota la pell de Joan B. Ripoll (1981),
Tafalitats/Paròdies (1982), L’estiuet del Sr. Martí de Lluís Coquard (Festa Major, 23-6-1982), Helmut de Joan B. Ripoll (26-6-1983),
Dorm t’ho mano/Paròdies (1983), Tots en tenim una d’Assumpta Gonzàlez (1984), Dies clars vora l’estany de Ventura Porta i Rosés
(1985), En Pau vol viure en pau de Fr. L. Gàcia (1986), La mare... quina nit! d’Assumpta Gonzàlez (1987), Jo seré el seu gendre de
Jaume Vilanova (1987), El drapaire del carrer vell de Fr. Lorenzo Gàcia (1988), El més feliç dels tres d’Eugène Labiche (1989), Quan els
records parlen de Fr. Lorenzo Gàcia (1990), El marit de la Marina és mariner de Nicasi Camps i Pinós (1990), La teva dona m’enganya!
de Lluis Coquard (1992), 3 nits de nuvis de 3/ La Feminista de Nicasi C. Pinós/ Rusiñol (1993), Capital omnia vincit de Joan Soler i Mas
(1994), Blanca vídua d’un viu de Nicasi Camps i Pinós (26-VI-1995), Pels pèls! de Paul Portner (8-9-1996), El malalt imaginari de
Molière, el 1998 per commemorar el vint-i-cinquè aniversari; Una nit a casa seva... senyora de Jean de Letraz (2000)
L’any 1980 La Teia en col·laboració amb l’Ajuntament convoca el I Concurs de Teatre d’àmbit comarcal, que comença el 20 d’abril i les
intervencions, segons sorteig, tenen lloc cada 15 dies al Local Cultural, fins a finals de juliol. Els premis es concedeixen als tres millors grups
teatrals, al millor actor i a la millor actriu. L’organització dóna també set mil ptes. a cada grup participant a compte de les despeses del
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desplaçament. Els grups de teatre provenen de Guardiola, Olvan, Berga, Gironella i Avià, a més del grup anfitrió. Les obres presentades són
aquestes:
-Secció Teatral d’Olvan: La Celestina, Brometes de Carnaval i l’Ànima d’en Pepe Hillo, (18-5)
-La Farsa de Berga: Anònim Venecià
-El Grup Amics de Teatre de Gironella: Els llits de Valldemossa (22-6)
-L’Agrupació Teatral Guardiolenca: Que vagi de gust, senyor comissari (2-5) i Assaig general (5-7)
-L’Agrupació Teatral Avianesa: Tot per un marrec, (19-7)
-La Teia, (26-7),com a cloenda i fora de concurs: Arribaré a les set... mort!
El 5 d’agost donen els premis (amb un pressupost total de 110.000 ptes.): al grup de Gironella, el primer premi (20.000 ptes. i trofeu); el
segon és un empat entre els grups de Berga i Avià (7.500 ptes. i trofeu), el tercer lloc empata també Assaig general i Que vagi de gust,
senyor comissari del grup de Guardiola.
Els grups de Gironella i Berga, tant pel muntatge de les obres representades com la interpretació dels actors, demostren una superioritat
respecte els actres grups.
Els premis individuals es van repartir així:
-Millor actor: Benet Vilajoana de Berga (dotació de 2.500 ptes.), trofeu per al premiat en segon lloc, Jordi Vallbona de Gironella.
-Millor actriu: Montserat Minoves de La Farsa i Araceli Vilaplana de Gironella, en segon lloc, Balei Ruiz de Gironella, trofeu.
La votació la exerceixen quatre persones fixes i un representant del grup que actuava posteriorment. Això es va fer perquè hi hagués una
participació més efectiva dels diferents grups, però va resultar que gairebé sempre van donar unes votacions molt baixes, i els dies en què no
es van presentar, van contribuir que certes obres obtinguessin una puntuació més alta, segons s’explica a Regió 7 (5-8-1980)
Altres representacions per grups de fora:
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-Cia. de Teatre Arca: Somni d’un escombriaire (13-2-1983), al Local Cultural de Vilada.(i a Avià i al Victòria de Gironella).
-Per Festa Major de 1983, es representa Helmut de Joan B. Ripoll

ro

sa

m

6. BORREDÀ
b.ELS GRUPS TEATRALS

Guadiana anys 40-90 amb pauses
Educación y Descanso
Centre Moral de Borredà de la Lliga
Regionalista
Teatre Puigmal, després reformat

Grup Teatre Borredà
Amics del Teatre de Borredà a partir de 1969
Club Esportiu Petanca Borredà desde 1990
Cia. Inestable el Teiatru
Cia. Semen-Fot, des del 1993

A Borredà, una població de 604 hab. segons dades de Idescat, sempre hi hagut una gran afecció al teatre i mostra d’això és que ja tenim notícies que el 1929, al Centre Moral de Borredà, com a cloenda de la
Festa de la Sagrada Família, té lloc una escenificació del drama en tres actes Les boires de Ramon Vinyes i el sainet Una cova de lladres a càrrec d’un grup d’afeccionats. Però no sabem de quin grup es tracta,
si és un grup local o d’una altra població. D’altra banda, sabem que des dels anys 40 fins els anys 90, s’han format diversos grups o s’han reviscolat els existents. Els locals on han actuat aquests grups locals i els
visitants es deien El Centre Moral, que fou local social de la Lliga Regionalista, i El teatre Puigmal, on també s’hi va fer cinema, i encara funciona actualment com a escenari teatral.
El grup més antic que coneixem és el Guadiana, que ha reviscolat tres vegades des què es formà als anys 40 fins els 90, segons Joan Canal Carreté. Actuaven al Centre Moral.
Però el programa més antic de què hem pogut disposar és de 1947 i el quadre escènic responsable de la representació de El delicte d’ésser bo és el de Educación y Descanso, dins el marc de l’obra sindical que
duien a terme en diverses poblacions.(programa)
El director del grup que actuà els anys 40 era en Sastre Riera, després ja als 50 va ser en Ramon Ferrer. No en sabem res més.
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A finals dels 60, després d’un parèntesi de temps sense teatre, es constitueix un nou grup: GRUP TEATRE BORREDÀ dirigit per
Ramon Puig, que va actuar al Picancel i després al Teatre Puigmal. Sobretot interpretaven drames en català (dues representacions a
l’any): La masia negre (1967)(foto i programa), La Clau de N. Clarasó (1968) (programa), al Puigmal, Crim i silenci de Josep C. Tàpias
i La dèria de don Pau, de Pere Colomer i Fors (25-12-1968)(programa). A partir de Rei i senyor de J. Pous i Pagès (1969) (programa), el
nom del grup que apareix en els programes es el d’AMICS DEL TEATRE DE BORREDÀ que representa La viudeta es vol casar de
Joan Vila Pagès per Pàsqua de 1970, en què intervenen un cop més Maria Freixa, Enric Mascarella, Sílvia Tarroella, Josep Mª Busoms,
Josep Camprubí, Josep Rota Bover, Carme Pujol i Salvador Gallet com a actors/actrius, Enric Campalans com a apuntador, Carme
Fornells i Josep Rota com a traspunts, en la lluminotècnica i so, Romuald Freixa, en el muntatge de decorats, els Germans Nadeu, en la
perruqueria i maquillatge Isabel Jené. Al control, Lluís Andreu i la direcció de Ramon Puig.
El 1969 la Diputació Provincial de Barcelona concedeix una subvenció de 5000 ptes. per contribuir a les despeses de l’activitat teatral
cultural del grup
Aquest grup local o un altre de fora representa per la Festa Major de 1982 En Baldiri de la Costa.(23-8-82)
Però des de maig de 1990, l’activitat teatral ha anat a càrrec del grup sorgit del club esportiu Club Petanca Borredà, entitat promotora de
moltes activitats del poble. En un àpat d’entrega de premis es va anunciar que el club Petanca oferiria abans d’acabar l’any un espectacle
al Teatre Puigmal, i així fou que dos socis del club que ja havien fet teatre en èpoques anteriors, Na Carme Pujol i Guixé i En Salvador
Gallet Boatella, i altres que s’afegiren a la colla inicial, prepararen un espectacle on hi havia música, cançons, poesia, monòlegs i l’obra
Tres i no res d’Apel·les Mestres sota la direcció de Joan Canal (programa). El gran èxit obtingut el dia de la representació animà a la
formació d’un altre grup. L’Ajuntament col·laborà en la mesura que reformà el teatre Puigmal que s’havia fet vell i es va signar el
compromís de fer dues o tres representacions a l’any en el local recentment adobat. El grup s’anà ampliant fins arribar a una vintena
d’actors. Un dels membres del grup, en Ramon Pons es fa càrrec dels decorats. En Joan Canal Carreté dirigí les activitats. Els actors eren
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Salvador Gallet, Celestí Neulí, Jaume Rovira, Enric Escartín, Jaume Magrans, Sergi Bosoms, Òscar Nadeu, i les actrius Carme Pujol,
Josefina Joan (actriu còmica), Dolors Muñoz, Conxita Vila, Gemma Puig, Maria Canal, Anna Gallet... alguns han seguit fent teatre fins els
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90.
Les obres representades –de caire còmic- per aquest Grup de Teatre Borredà després del seu debut foren: L’amor venia en taxi (7-121991)(programa), el show còmic-líric musical Fantasies de Borredà, al Teatre Puigmal el 18 d'abril de 1992 precedeix a la representacó de
Gente bien de S. Rusiñol, (1992) i L’home de les neus de Narcís Lunes (5-8-1992)(programa, foto a baix), El Senyor Josep enganya la
dona (1993), Madame Verdoux, La balada dels tres innocents de Pedro Mario Herrero, Catalans a la romana (sarsuela cantada), El
babau era un savi, Els deu negrets, Una comèdia a les fosques, Un esperit burleta i alguns shows entremig.
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Paral·lel a aquest grup de teatre, se’n va formar un altre, la Cia. Inestable El Teiatru que presentava un espectacle tipus revista un cop a
l’any, on s’inclouen balls, sketchs, cançons. Han treballat en col·laboració els dos grups i directors, Canal i Solano, i actualment l’activitat
teatral va a càrrec de Josep Mª Solano i la seva muller, Assutzena Llop com a coreògrafa.
Així doncs, la secció artística del club Petanca Borredà presenta Sense alè el 2-4-1994 (programa) conjuntament amb la nova Cia. que
s’ha fet responsable del teatre del poble en els darrers anys: Ara sí, però tampoc no (9-12-1995), Quina Tafalitat! (3-5-1997)(programa)
Teatrebill (2-5-1998).

LA CIA SEMEN-FOT
Aquesta Companyia de teatre neix a les Colònies estiuenques, la Cia. es funda el 15-9-1993.
És formada per Marc Llach i Puigllançada (Llavorsí, 6-9-1944), Manolo Sopena Requena (Badajoz, juliol de 1966), Dolores Brasa Ardiente
(Cardedeu, el 15-7-1969), Chantal Mimi (Saint-Tropez a la Rivière Française, un hivern de 1970), Santiago Busoms de Arandano (Barcelona,
1969), Dolores Martínez Junyent (Badalona, 1934), Anna K Maka (Barcelona, 1971), Frederic Maspalat Tulipa (Santpedor, 1969) Tots ells
s’incorporen a la Cia. el 1993.
El Marc Llach estudia teatre a Paris on coincideix amb Josep Mª Flotats. En tornar a Catalunya després de 1975, es fa càrrec de teatre amateur
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fins que coordina la fundació de la Cia. Semen-Fot.
En Manolo Sopena era membre actiu de la “Asociación de amigos del teatro de Extremadura” abans de venir a Barcelona l’estiu de 1983. Aquí
es dóna a conèixer amb les obres Nasí pa trinfá, Tengo el pito en América i La moreneta.
La Dolores Brasa (Lola) inicia la seva carrera artística pels carrers de la ciutat i és donada a conèixer per la Cia. “Pa calent” amb l’obra La
pobre zorra. Després es consolida amb Ellos siempre arden, Tu miembro y yo, Cuando cae la mala uva.
La Chantal Mimi comença fent de titellaire a París fins que és descoberta per Josep Mª Flotats quan aquest treballava a la “Comedie Française”.
El 1989 treballa amb Gerard Depardieu en el film Tête a Tête avec ma petit xuxu”.
En Santiago Busoms estudia art dramàtic a l’Institut Català del teatre i treballa amb Almodóvar com a protagonista de la pel·lícula El hombre
del paquete de Oro.
La Dolores Martínez (Dorita) fa els seus primers passos en el món teatral a Barcelona, però el seu interés pel teatre la porta a viatjar per París,
Londres,... fins que es trasllada a Nova York on hi resideix fins a finals dels anys 70. Quan torna a Barcelona, es relaciona amb membres del
Centre Dramàtic fins que el 1993 entra a formar part de la Cia Semen-Fot.
Tots ells intervenen en l’escenificació de La gran puesta de largo. No tenim més notícies de la seva activitat teatral.

ALTRES ESPECTACLES
Altres Cies. de teatre han representat obres a la població, a més dels Amics del Teatre de Berga a a la postguerra, el 1980, amb motiu de les Festes de la Mare de Déu de la Popa, el 9 d’agost, el grup de teatre
del Cercle Familiar Recreatiu de Manresa posa en escena Terra Baixa al Teatre Puigmal.
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Per Festa Major de 1980, el Grup Trup 69 presenta la comèdia La nena vol marit. Per les Festes de la Mare de Deú de la Popa, el 9-8-1980, al Teatre Puigmal, el grup de teatre del cercle Familiar Recreatiu de
Manresa posa en escena Terra Baixa.
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L’octubre de 1982, el Grup de Teatre dels Amics de les Arts de Terrassa representen el vodevil d’E. Labiche Un barret de palla d’Itàlia segons la trad. de J. Oliver. Oraganitza l’espectacle la Comissió de Festes.
NOTÍCIA DE 2008 al vila-web i al Lluçanès.com: COL·LECTIU INADEQUATS I DIVERTITS.COM fan teatre a Alpens i Borredà. El teatre és víu encara en aquestes contrades! En el teatre Puigmal es
continuen avui dia (2011) representants obres. L'Associació de Gent Gran de Borredà porta grups de teatre fornais com el de Manresa perque hi actuïn en un calendari d'activitats de l'Associació (0ct. 2008)
a. UN ACTOR: RAMON TOR I DESEURES. Biografia
Neix a Borredà, el 13 de febrer de 1880, al carrer de la Font, núm. 8. El seu pare era pastor, quan mor, es trasllada amb la família restant a Barcelona. La seva mare era de Gombrèn, on s’anava a refugiar i
l’inspira el seu Cant a Gombrèn (1949). A Barcelona, treballà en diferents oficis: aprenent d’escultor, dependent de magatzems El Siglo i funcionari ferroviari abans de 1936, entre d’altres. Es casa, però la dona
–a la qual no deixa d’estimar- l’abandona. Viu al centre (Rda. Universitat, 54) a Sarrià, a Esplugues i a St. Just. Mor el 15 de gener de 1951, al nº 2 del carrer de Sant Domènec, al barri de Gràcia.
Ramon Tor, un actor de gran talla, va deixar el teatre cap el 1920 per motius que no resulten clars i es dedicà a escriure poesia. El llibre més conegut, La Companyia, l’escriu als 45 anys i és publicat el 1925. El
darrer fou La llum, la nit, el dia, (1950). Entremig, publica Ruta (1930), Novenari líric, L’hereu Riera, Cants de guerra i de pau i Pastoral (1938) i Cants d’amor (1945) Té profundes conviccions religioses, fins
el punt de pertànyer a la Venerable Orde Tercera. Va ser enterrat vestint l’hàbit franciscà.
El 25-3-1950 rep un homenatge al Teatre Romea de Barcelona amb motiu dels seus 70 anys i el vint-i-cinquè aniversari de la publicació del primer llibre La companyia. En l’organització d’aquest acte hi
participen entre d’altres J.Mª de Sagarra, J. Mª de Sucre, Octavi Saltor, Salvador Espriu i molts amics i literats. Carles Riba justifica la seva absència, reconeixent-li, però, la seva labor com a actor i poeta. També
hi col·labora l’Institut de Teatre, L’Orfeó Gracienc i els Ajuntaments de Borredà i Gombrèn.
L’any 1995 se li va fer un homenatge a Borredà. Es llegiren alguns poemes dels seus llibres: La companyia, Novenari líric, Cants de guerra i de pau, Cants d’amor, La llum, La nit i el dia, Panorames socials i
l’esmentat Cant a Gombrèn. Els rapsodes foren l’actor Tomàs Nadeu, Conxita Vila, Roser Picas, intervingueren els dansaires Mireia Magrans i Òscar Nadeu, acompanyats pel violoncel·lista Josep Pazos; es va
descobrir una placa commemorativa al nº 8 del carrer de la Font, on va néixer i es donà sepultura a les despulles de l’actor al cementiri local el dge. 1 de juliol a les 12 del migdia, en presència de l’alcalde Joan
Roma i Cunill que plantà un roser sobre la seva tomba segons el desig manifestat pel propi poeta abans de morir. Un monument a l’entrada del poble recorda l’esdeveniment. (foto). L’homenatge el tancà la
Polifònica de Puig-reig amb un concert. (foto) Es publica el llibre Records d’un poeta, recull de poemes de Tor a càrrec del manresà Mn. Climent Forner idissenyat per Josep Mª Solano i Rodríguez, autor de
l’acte literari realitzat durant l’homenatge, conjuntament amb Conxita Vila.
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RAMON TOR, ACTOR. Trajectòria professional
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Ramon Tor s’inicia com a actor fent de dimoni al petit teatre de les grutes de la Sala Mercè. Poc a poc, va anar entrant en contacte en els ambients literaris i teatrals barcelonins de l’època. Pel que fa als estudis,
és autodidacta, llegeix molt. Posseeix una gran biblioteca. Forma part de l’Esbart de Rapsodes de l’Associació de Lectura Catalana. Fa lectures de poemes, declamacions, recitals radiofònics. Treballa al costat
d’Adrià Gual (diu en les seves Memòries que Tor “ha nascut per algènere extraordinari”) en el Teatre Íntim, és company de l’Elena Jordi en moltes de les seves obres i arriba a ser actor de reconegut prestigi,
encara que la seva vida teatral és molt curta perquè s’enretira a causa de la tuberculosi. També va treballar en el Teatre Principal, al costat de Margarida Xirgu, Maria Morera, J. Santpere i altres. Va tenir una
trajectòria rellevant dins el teatre català de les primeres dècades del segle XX, ja que va col·laborar en la majoria dels projectes teatrals importants de l’època.
Efectivament, el 1908 en Ramon Tor forma part de la Cia. dirigida per Adrià Gual Nova Empresa del Teatre Català que inaugura la temporada al Novetats amb Somni d’una nit d’estiu de Shakespeare, segons la
adaptació catalana de J. Carner, i és formada per Enric Borràs, Barbosa, Rojas, Puiggarí... Representen també La vida pública d’Emil Fabre i La dama enamorada d’en Puig i Ferreter (Teatralia, 15-IX-1908, nº
1)
El director de Teatralia R. Marquina destaca en el seu nº 12 (30-I-1909) la interpretació feta al Novetats del paper de Planchot per R. Tor a Les Dides, traducció pels Srs. Corominas i Ainaud de l’obra Les
Remplaçantes d’en Brieux: “amb la seva creació ha fet la claredat dels meus lirismes, per tal que ha encarnat maravellosament la tragèdia d’en Planchot, aquest article ple d’ardor y admiració, consagro”.
El 1910 també treballa amb la M. Xirgu (veure parelles artístiques dins vivències), 1º actriu, l’Elena Jordi (“elegant, res més que elegant”), en Galceran, Daroqui, Bozzo, Borràs (fa de rei) en la comèdia en 4
actes de Maurice Donnay Educació del Príncep al Teatre Principal. (La Escena Catalana, 15-I-1910, nº 171). Després fan El Redemptor de S. Rusiñol, pr la qual interpretació en R. Tor és elogiat: “En Ramon
Tor vetaquí un altre intèrprete que pot enargullirse de haber creat ab simpatia un personatge eminentment antipatich, que, a mans d’un actor inexpert, podría perjudicar l’èxit del drama” (La Escena Catalana, nº
173, 29-I-1910). A continuació fa el paper de Joanon a Salomé d'Oscar Wilde (estrena el 9–II-1910), i aquest és el comentari crític que mereix:
“Ramon Tor en el paper de Joanon posà de relleu ses hermoses qualitats de artista conciensut, ab abnegació sens precedents y aguantant la sobrietat del paper sens decaure ni un sol moment; artistes que
s’entreguin al art, com en Tor no n’hi ha gaires en nostre teatre català”(La Escena Catalana, nº175, 12-II-1910).
En el seu paper a L’ase de Buridan va estar “superior i expressiu”. Però, en el núm. 65 de la publicació El Papitu, del 23-2-1910, hi trobem un comentari interessant sobre la interpretació d’en Ramon Tor a
propòsit de la seva actuació en L’ase d’en Buridan al Teatre Principal de Barcelona, al costat de Margarida Xirgu, “és tot un altre cosa, va amunt, amunt, per un altre camí. Nosaltres, pobres de nosaltres, només
el concebíem en lo tràgic. Però en lo tràgic li trovavem alguna cosa de més a més, que no sabíem qu’ era. Ara, vegentli fent comèdia, ho hem vist: li falta fer molta comèdia. Quan en Tor tassi bé la comèdia, es
dir, no tingui rès de tràgic en la comèdia, serà si déu vol, un verdader tràgic en la tragèdia. En L’ase d’en Buridan ens ha revelat això y moltes altres coses. En Tor com a actor, té el defecte de que se l’ha
d’estudiar molt per arribarlo a admirar tant com ell vol. En Tor, a més, té una excentricitat laberíntica”
No oblidem que El Papitu emprava sempre un to humorístic. En qualsevol cas, la interpretació de Ramon Tor no provocava la indiferència, sinó que suscitava interès i comentaris. Tindrem ocasió de llegir bones
crítiques els anys següents.
L’abril de 1910 Tor abandona la Cia. dirigida per Jaume Borràs que venia actuant al Teatre Nou des de el mes de març.
El juliol de 1910 ja és un dels intèrprets de la Companyia Catalana d’Olot formada per gairebé tots els elements que darrerament treballaven al Romea: M. Morera, E. Baró, E. Guitart, C. Capdevila, A.
Aymerich, L. Puiggarí, L. Lapera i R. Tor. Debuta el dia 24 de juliol al Teatre Principal d’Olot i el repertori d’obres per a la inauguració són Sainet trist de Guimerà, La reina del cor d’Apel·les Mestres i La
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Joventut del Príncep.
El setembre de 1910 trobem en Tor acabant la temporada amb la Cia. Guitart-Capdevila-Tor que porten a escena l’1-9 El començar de les coses, La Glòria a casa, Fontalegria d’en Creuhet, Sherlock Holmes
(dia 4), Els hipòcrites (reposició el dia 7), La bona gent (dia 8), Felicitat eterna, Terra Baixa i La sospita (dia 9) i el dia 12s’acomiada la Cia. amb La Joventut del Príncep. En Tor i Carles Capdevila es
llueixen un altre cop.
El 1912 trobem R. Tor formant part de la Cia. del Sindicat d’Autors Dramàtics Catalans, juntament amb Baró, Galcerán, Borràs, Barbosa, Donato, Farnés, Capdevila, Fremont i Bergés.La Cia. del Sindicat tenia
la pretensió de ser una institució nacional de Catalunya i regenerar el teatre català. La Junta directiva estava formada per Apel·les Mestres com a president, Pompeu Crehuet, vice-president, Martí Giol, tresorer,
Folch i Torres, secretari, Emili Tintorer del comitè de lectura (per evitar recomanacions), Joan Gumà, coempresari i del comitè de lectura, J. Roca i Roca del comitè de lectura, Avel·lí Artís, comptador; Josep
Morató, vocal, J. Pons i Pagès, vocal i tres presidents honoraris: Àngel Guimerà, Santiago Rusiñol i Ignasi Iglesias. Es tractava d’una empresa mixta –empresa i Sindicat-. En Joan Gumà –arrendatari del teatre El
Dorado- inspirava confiança en ser un empresari amb experiència i coneixedor del teatre. Per això el Sindicat li confià el règim de la temporada, reservant-se la deguda fiscalització en la part artística i en
l’econòmica, segons ens informa el Teatre Català (29-2-1912, núm. 1, pàg. 4-5)
Va disposar de la subvenció de l’Ajuntament de Barcelona (30.000) per la temporada de 1912, i comptà amb la col·laboració econòmica d’homes significatius com el comte de Güell, Josep Collasso, Ildefons
Suñol, Raimon d’Abadal, Jaume Carner, senyor comte de Lavern, entre molts d’altres. Tingué bona acollida en l’alta societat barcelonina.
Quant a l’escenografia, anà a càrrec de Vilomara, Moragas, Junyent i altres mestres de l’escenografia catalana, però accepten la col·laboració de joves promeses.
Recordem ara algunes de les obres que portaren a l’escenari i en les que va intervenir Ramon Tor:
-L’estiuet de Sant Martí d’Apel·les Mestres, estrenada el 9-3-1912 al Teatre de Catalunya, en el paper del Sr. Deulofeu.
-Marinesca, de Pere Colomer i Fors, en el paper de Pepito.
-Nausica, tragèdia de Joan Maragall, en el paper de Dimant i a més llegeix la conferència de l’E. d’Ors “El triomf de la paraula sobre la mort” en l’estrena.
-El despatriat, comèdia en tres actes de S. Rusiñol, com a senyor rector, però no és un paper per a ell, segons la crítica que es fa de la representació al Teatre català (4-5-1912, núm. 10)
-El gran Aleix de Puig i Ferreter en dos actes, en el paper de Moas.
En aquestes dues obres, també hi actua la Carme Roldan, amiga de Ramon Vinyes, notable actriu del Sindicat que obté grans èxits en els seus papers d’aquestes obres. Pel que fa a Ramon Tor, llegim al Teatre
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Català (11-5-1912, núm. 11) una crítica encomiàstica: “En Ramon Tor té dues o tres escenes no més, però el seu tipo es dels que no s’obliden. Caracterització, gest, paraula, ell sap donar a la figura creada pel
poeta tota la vida que li cal pera que sigui per sempre recordada la sensació que produeix” (p. 10)
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El Poble Català i Teatre Català (25-5-1912, núm. 13) comenten la formació d’una nova companyia dramàtica per representar obres del Gran Guinyol català sota la direcció de Joan Santacana. En Tor és
precisament qui es mou per aconseguir traduccions dels autors dramàtics catalans.
En el número 23 de Teatre Català (3-8-1912) dins el capítol dedicat a les monografies d’actors notables, es dedica unes pàgines a Ramon Tor i hom diu d’ell que és un dels pocs actors que hi ha a Catalunya
que s’ha preocupat de formar-se dintre un medi educatiu que li ensenyés més que allò que s’aprèn entre bastidors. En Tor, “després de començar, com la majoria dels nostres comediants, en els escenaris de les
societats recreatives, desitjós de volar al costat d’un bon mestre, s’apropà a l’Adrià Gual, de qui rebé lliçons, que foren aprofitades amb la ferma voluntat d’un creient.” Llavors continua fent una breu història de
la seva trajectòria: en el Teatre Íntim, en Tor hi estrenà Èdip Rei, La mà de mico, La campana submergida i altres. “En la memòria de tots estan aquestes creacions, que feien fitar l’atenció del públic en aquell
actor començant”. Continua dient-nos que el 1905 ingressà en el quadre escènic que representava a la Sala Mercè visions musicals i en les hores de lleure, ajudava a l’Associació de Lectura Catalana, on s’acabà
de formar en l’estudi de la pronunciació, emissió de veu, recitat i gimnàstica general. Després, “després, en Tor ja volà més amunt. Una empresa ‘l solicità, i darrera d’aquesta una altra, i el jove actor anà
mostrant gallardament les seves qualitats, sorprenent cada dia amb la creació de noves figures, caracteritzant-les d’un estil tant propi que la seva popularitat anà fent-se gairebé sense cap esforç, per sí sola, pels
seus passos, responent als seus mèrits.”
L’autor acaba fent referència al present i enumera una relació d’obres i els papers que en ella ha interpretat. Diu que avui (1912) en Ramon Tor és un dels actors més estimats del públic català i per això li
dediquen aquesta prova d’admiració per la seva cultura i exquisit treball. Els papers esmentats són:
Notari (Les calderes d’en Pere Botero), Jaume (La morta), Pacando (L’ase de l’hortolà), Johanan (Salomé), Jordi (L’ase de Buridan) Sr. Joan (El despatriat), Morris (La mà del mico), Xinel (Els hipòcrites),
Jorgan (La victòria dels filisteus), Hassèn (Mar i cel), L’avi cec (La intrusa), Moàs (El gran Aleix) D. Bertran (La llàntia de l’oli).
Trobem també en Ramon Tor col·laborant en el programa del festival benèfic per les víctimes de la galerna cantàbrica que fan al Novetats el mes-8-1912: La reina del cor, La Baldirona i L’alegria que passa
són les obres previstes.
El mateix any, l’11-9, interpreta un monòleg de l’obra de Guimerà El mestre Oleguer i té un paper en l’obra El jefe de la coronela de Ferrer i Codina que mereix un comentari: “ratllà també a gran alçària, va
tenir moments verament sublims que entusiasmaren de debò l’auditori”.
El 1913 en Ramon Tor i l’Elvira Fremont formen una Companyia teatral notable i disciplinada que fa una campanya molt brillant per les poblacions de Mataró (T. Euterpe), Vilafranca (Centre de La Unió),
Arenys de Mar (Sala Mercè), Terrassa (Principal i Retiro), Canet de Mar (L’Envelat) i Masnou, a més de Barcelona, com al Poble Nou L’Aliança, i a Girona (Teatre Principal), La Bisbal, Olot, Palafrugell, St.
Feliu de Guíxols (Saló Novetats). El Teatre Català en parla (nº 59, 12-IV-1913), enumera el repertori d’obres representades pel grup format per Ferran Bozzo, Lluís Bello, Antònia Riera, Josep Font, Joan Pons,
Ramona Mestres, Josep Bruguera, Josep Riera, Maria Ricart, Rafael Bardem, Salvador Cervera i Antònia Verdier: Foc nou d’Iglésias, El Campanar de Palma de Pitarra, Senyora àvia vol marit de Pous i Pagès,
La Sagrada Família, La dama enamorada refundició en 4 actes de Puig i Ferreter, El fill de Cris i Epitalami d’A. Carrión, La reina jove de Guimerà, La verge del mar de Rusiñol, L’arma de Rusiñol i en
Burgas, Salomé trad. de l’obra d’O. Wilde, a les quals hem d’afegir Gent d’ara, El detectiu de Sherlock Holmes, El místic (“on l’aplaudit Ramon Tor obtingué un senyalat triomf sens exagerar en rès”), Mestre
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Oleguer (“entusiasmà la concurrència”), L’home de palla, L’Arlesina, L’eterna qüestió, El triomf de la carn i El Despatriat de Rusiñol. “En resum: que la campanya Fremont-Tor s’ha portat admirablement”
(Teatre Català, nº 58, 5-IV-1913)
El 1914 s’inaugura la temporada al Teatre Espanyol amb l’estrena de la tragicomèdia d’en Pous i Pagès L’endemà de bodes i Ramon Tor és un dels intèrprets, juntament amb les Srtes. Carme Roldán, Pahissa i
Elvira Fremont, i els Srs. Guitart, Marín, Casanovas, Martori, Sirvent i Bové.
Altres intervencions amb la mateixa Cia. i al mateix local són a: La dolça Agnès, d’en Puig i Ferreter i Sang blava de Pous i Pagès, i abans d’acabar la temporada lel mes d’abril, es celebra el benefici per a en
Ramon Tor.
El Diumenge de Pàsqua del mateix any 1914 el trobem a la Sala Mercè d’Arenys de Mar formant part de la Cia. que dirigeix el primer actor Anton Piera en Tristos amors.
Amb la Cia. de Pous i Pagès un altre cop, el trobem al Teatre Conservatori de Manresa a finals de juny de 1914 representant Pàtria i Un cop d’Estat per arrodonir la funció, Mar i cel de Guimerà, La reina jove
de Guimerà, Toreros d’hivern i el sainet El carro del vi. El dia 20 de juliol reposen Sang blava i a la nit fan Els savis de Vilatrista i Qui compra maduixes! d’Emili Vilanova. El dia de Sant Jaume de 1914
posen en escena El nuvi de Pous i Pagès, La mare i la comedieta d’en Josep Ponsa, La sospita. Continuen amb La bona gent i La lepra d’en Rusiñol i Don Joan de Serrallonga de Víctor Balaguer. Pàtria i
Sang blava són representades també al Casino de Ripoll. Al Círcol de Sans, hi representen durant un temps dins la temporada de 1914: Sang blava i Apretats però no escanyats o una llegua de mal camí, Sang
blava i Un cop d’Estat amb gran èxit, Gènit i figura, Senyora àvia vol marit, Foc Nou en honor de l’Ignasi Iglesias, La dida (Tor en el paper del Baró e Sta. Agnès), Pàtria (en el paper de Jordi Reding) i la
farsa en un acte Aviació casolana d’en Jaume Guarro. La Cia. de Pous i Pagès també actua al cine Montanya de Sant Martí de Barcelona, representen En Joan Bonhome.
El 1915 intervé en les representacions de L’oncle rector, Mar i cel, La reina jove, al Círcol de Sans. Rep lloances un cop més per la seva bona execució del paper. Aquest mateix any és contractat per interpretar
un paper al “Cicle Històric de la Comèdia Catalana” sota la direcció artística del Teatre Català, amb el qual s’inaugura el Teatre Principal de Terrassa. Dins el cicle, en El Baró de Sta. Agnès, en Ramon Tor
substitueix al finat Iscle Soler i tracta d’imitar la seva excel·lent dot interpretativa: “En Tor havia de lluitar amb el record de l’Iscle Soler que en tots està viu i tant fresc en el Baró de Sta. Agnès. Comprenent
això i per un bell respecte a la seva memòria, en Tor es va cenyir en tot lo possible a l’interpretació qu’n feia en Soler, i aquesta imitació va ésser tant perfecta que hi havia moments que’ns semblava tenir davant
el gran mort” (p. 262, Teatre Català, 17-IV-1915, nº 164) A La Veu de Catalunya, a La Vanguardia i el Diario del Comercio també hi ha elogis per a Tor recollits per Teatre Català.
Altres papers que interpreta dins el Cicle històric són els de Miquel a El gra de mesc de Feliu i Codina, pel qual rep el qualificatiu de “magistral”; Don Baltasar a La farsa de Guimerà, Anton a La germana
gran, Josep als Tres toms, quadre de costums popular en un acte de Narcís Capmany, Sr. Valentí a Girasol d’I. Iglesias, don Sever a Els savis de Vilatrista de Rusiñol i Ferran Boada a Quan l’amor ha encès la
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flama d’Avel·lí Artís Balaguer (Tísner), aquest darrer paper no li escau gaire bé a la seva veu aspra, dicció un xic nasal i actituds a vegades anguloses. Les actuacions tenen lloc a Barcelona, St. Andreu de
Palomar, Terrassa i Sabadell.
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L’any 1916 tenen lloc unes Vetllades teatrals en el Centre Autonomista de dependents del comerç i de la indústria en el casal “més esplèndit que cap societat hagi aixecat a Barcelona” segons el redactor de el
Teatre Català (nº 201, 1-1-1916) en què trobem R. Tor dins la nòmina d’actors al costat de Ramona Mestres, Vallsmadella, Camprodón, Monfort, Galcerán, Pellicer, Nieto, Viñas, Calvo, Bertran. Algunes obres
representades en les quals intervé Tor són: Mar i cel , i La fi d’en Serrallonga, en el paper de “Said” que suscita una bona crítica: “ens satisfé i sortí perfectament dela proba, ajustant-se en subratllar sobriament
el paper sense estrambots ni escrideçades” (Teatre Català, nº 202, 8-1-1916); Girassol d’I. Iglesias (també el dia de St. Esteve de 1916), en el paper de Valentí (“ple de bon humor i escaienta malícia”), La bona
gent, La dida i La teta gallinaire, en les quals destaca Tor per la seva bona actuació; en Mai se fa tard si el cor és jove d’A. Artís és “força discret”, en canvi en El tresor d’en Morató, la seva labor és
qualificada de “magnífica en el paper episòdic d’En Cabra sobressortint de tots els demés actors, prenent un relleu extraordinari”.
El 1916 també participa en la Sessió íntima de teatre català celebrada al Teatre Auditòrium, on treu molt bé el paper d’Albert, sobretot al primer acte, en la representació de l’obra de J. Massó i Ventós Camins
de la vida dirigida per Ambrosi Carrión. I al mateix any, amb motiu de la diada de la Llengua Catalana es celebra el dia primer de l’any una vetllada en la qual Ramon Tor representa el monòleg de Mestre
Oleguer i aconsegueix una forta ovació.
El 1917 continua amb la mateix Cia. del Centre Autonomista de dependents de comerç de la indústria. Està esplèndid a Foc nou d’Iglesias, i molt més fluix en el seu paper de protagonista –que no portava ben
après- a L’estiuet de Sant Martí d’A. Mestres, i “resultà desdibuixat, sense caràcter i mancat d’aquest caient que l’autor sabé donar-li quan el concebí” (Teatre català, nº 254, 13-1-1917), com a fi de festa van
representar Les tres alegries d’Arnau. Després intervé en L’Intel·lectual de Rusiñol.
Tampoc no rep bona crítica per la seva interpretació en La mare eterna com a Florenci, un paper poc escaient per a ell, ni la seva veu d’uns tons guturals veritablement estridents, ni la seva figura, rígida,
encarquerada, sense aquella amplitud de gest que el poeta de La mare eterna necessita, són pròpies d’un tipu tan ple de sentiment, de bondat i de tendresa com és el de Florenci del drama de l’Iglésias, segons la
crítica de Teatre català.
El 10 de març de 1917, al Teatre Novetats, s’estrena Jesús que torna de Guimerà, a la qual el Teatre Català dedica un número extraordinari. Tor hi fa un paper secundari, però quan l’actor principal Enric Borràs
hagi d’ésser substituït per malaltia, serà Ramon Tor qui farà el seu paper de Nathaniel.
També al Novetats, intervé A ca l’antiquari, utilitzant una declamació emfàtica poc escaient en una obra de Rusiñol.
Va formar companyia pròpia l’any 1918, portant com a primera actriu Emília Baró. Però dos anys més tard deixa el teatre.
Segons Francesc Curet, posava la màxima atenció en l’estudi dels personatges que li corresponia interpretar, tant en la psicologia com en la caracterització extern acurava els detalls. Eugeni D’Ors el considerà
com un dels membres predilectes de l’Escola Noucentista i en Domènec Martí i Julià el qualificà de “millor comparsa d’Europa”. Agustí Esclasans digué que Tor no encaixava enlloc. Feia una creació genial de
tots els seus papers, i això creava un buit al seu voltant. Era, en veritat, l’actor genial, que vivia de la seva personalitat, i que no acceptava més que un mestre superior a ell: l’E. Borràs, amb qui treballa el 1917
en el drama El Cardenal de Luis N. Parker en el paper de Bertomeu Chigui, en què també participaven els actors Pius Daví, Assumpta Casals i Maria Vila.
J.Mª de Sagarra també reconeix la tasca de Tor: “fa més de quaranta anys que Tor figurà entre els intrèpids lluitadors d’aquell moment de transició entre el modernisme i el noucentisme. Incorporarà el seu esforç
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a les proves més selectes del teatre d’aleshores” (GRIFELL, Quirze: “Ramon Tor, actor i poeta” dins Borredà, Ajuntament de Borredà, 1990, p. 311)
Ramon Vinyes digué d’ell que és un “actor d’un teatre d’excepció: d’excepció en els corrents generals del nostre teatre. Si Ramon Tor s’hagués imposat, teatralment, Catalunya hauria tingut un teatre oposat al
Teatre que té: tindria el teatre que li calia. Arran mateix del nostre teatre heroic, ardent i viu, va néixer un teatre complaent, endegat i sotmès, sortit d’uns que blasmaven el teatre d’espardenya i que feien
programa per a un teatre de senyors –teatre fi- i que infantaren, en realitat, un teatre pretensiosament ridícul d’elegància, amb uns protagonistes que semblaven nodrits de cacauets (...) No era pas el teatre que
convenia a Ramon Tor (...) Ramon Tor es fastiguejà del teatre (GRIFELL, Q.: “Ramon Tor, actor i poeta” dins Borredà. p. 312)
Podem llegir els seus poemes d'inspiració maragalliana en el llibre que Josep M. Solano dedica a l'actor-poeta (Ramon Tor i Deseures. Records d'un poeta. Borredà, 1995) Ací hi veiem la pàgina dedicada a
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Ramon tor, actor:

7.CASTELLAR DE N’HUG
Sala Rectoria, pis superior

grup dirigit per Mn. Climent Forner i Escobet

És ben poc el que podem dir del teatre d’aquest poble d'aproximadament 200 habitants fronterer amb la Cerdanya que és a 1.390 metres d’altitud, més conegut per oferir la vistositat de les fonts del Llobregat,
per l’església romànica de sant Vicenç de Rus i el concurs de gossos d’atura. Nogensmenys, podem afirmar que també aquí a dalt, a l’extrem oriental del Parc Natural del Cadí-Moixeró, durant l’hivern de 1955
al 1958 es van fer algunes vetllades nadalenques i putxinel·lis en un escenari rudimentari que es muntà en un pis superior de la Sala Rectoria, de les quals el llavors Rector Mn. Climent Forner i Escobet (1927)
se’n féu càrrec. D’altra banda, a aquest poeta berguedà d'adopció, se li deu també un parell d’obres de teatre: la versió catalana de Santa Eulàlia (estrenada al Patronat de Berga el 1951) i El Retaule de Santa
Maria i Sant Urbici representada a Viver i Serrateix, d’on és rector actualment, des de fa deu anys. També és el traductor de textos del trobador Guillem de Berguedà.
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També l’Ajuntament ha organitzat vetllades nadalenques amb uns Pastorets molt elementals. Per tant, de teatre pròpiament dit, no se n’ha fet gairebé en aquest racó del Berguedà.

Mn. Climent Forner
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IV. EL TEATRE INFANTIL
12ª Mostra de tallers de teatre als instituts del Berguedà (2011)
Dedicarem ara unes pàgines al teatre infantil-juvenil a la comarca del Berguedà. Haurem de parlar dels Pastorets infantils de Berga i d’altres poblacions, dels espectacles que s’han fet al Patronat de Berga a
càrrec de diversos grups i dels cicles dels instituts de secundària, a més d’altres representacions dutes a terme en altres locals i en altres poblacions: Avià, Bagà, Gironella, La Pobla de Lillet, Saldes..., sobretot
amb motiu de les festes majors i per Nadal.
EL TEATRE INFANTIL I JUVENIL A BERGA
L’Associació Recreativa Patronat organitza en nom i representació de la Parròquia de Berga activitats diverses destinades a tota la família. Sota el seu emparament, acull la Fundació Xarxa d’espectacles infantils
i juvenils de Catalunya) dirigida per Joan Grassó, el grup infantil Els Esmolets, dirigit per Rosa Mª Pallarès, i el grup juvenil Complantes. A més, s’hi fan tradicionals Pastorets infantils de Mn. Armengou a
càrrec de Calaix de Sastre sota la direcció de Màrius Moneo.
-Activitats teatrals de RIALLES I XARXA:
Originàriament era l’entitat Rialles la que es dedicava a fer espectacles infantils diversos, espectacles en totes les modalitats: teatre, cinema, música, titelles, pallassos, màgia, dansa... sempre educatius i en
català, destinats sobretot a nois i noies de 7 a 11 anys; depenent d’Òmnium Cultural de Terrassa que fou la creadora d’aquest moviment.
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Rialles inicià les seves activitats a Terrassa (la seu social era al carrer del Portal Nou, 13) l’any 1972. Des de llavors, ha contribuït juntament amb Cavall fort i Drac Màgic al doblatge en català de moltes
pel·lícules per a nois i noies. Des de Terrassa, el moviment Rialles s’anà estenent arreu dels Països Catalans. El 1980 per acord de la junta directiva d’Òmnium cultural, es creà el Moviment Rialles de Catalunya
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que engloba tots els grups de totes les poblacions on actua.
El coordinador general de l’entitat, Francesc Clua, oferí la possibilitat de muntar un grup de Rialles a Berga, però en aquell moment, motius econòmics i de manca de personal disposat a comprometre’s en la
tasca, va fer inviable la proposta. A l’any següent (1987), les condicions van ser més favorables i es forma un grup de deu persones que compten amb l’ajut econòmic de l’Ajuntament i el suport d’altres entitats,
caixes i bancs, per tirar endavant el grup format per: Gemma Rossell (programadora), Toni Pons (publicista), Andreu Escobet (responsable de la sala), Montse Cervera (secretària), Mn. Trasserra (Economia),
Ramon Baró: Botiga de Rialles (venda de materials), Màrius Moneo (presentació), Mª Dolors Santandreu i Ramon Gassó (Coordinació) i altres col·laboradors que no tenen cap càrrec específic.
En principi, es preveu que els espectacles es facin al Patronat, però no es descarta que també s’utilitzi el Casino o es facin a l’aire lliure. Legalment hi ha d’haver un local que aculli el grup de Rialles i en el cas
de Berga, l’acull l’Associació Recreativa Patronat. Rialles es proposa de fer un mínim d’un espectacle mensual i l’entrada única que fixa el Moviment és de 250 ptes., amb possibilitat d’abonar-se per assistir a
diversos espectacles.
El primer acte de Rialles a Berga és la representació de l’obra Sing-song o la balada dels germans Nicolau, a càrrec del grup Teatre Mòbil (6-12), abans de començar l’acte, es va fer una explicació sobre el
Moviment Rialles i s’il·lustrà amb diapositives. Al vestíbul del Museu també es va fer una exposició sobre l’entitat (30 de nov. fins al 6 de des.), es penjaren cartells al carrer i a més, donaren informació
mitjançant la ràdio i la premsa per donar-se a conèixer.
Però per una sèrie de desavinences entre Rialles i Òmnium Cultural, es trenca aquesta relació i es crea una nova fundació que compta amb 63 poblacions. Novament, el grup de cada poble és acollit per una
entitat, i en el cas de Berga, ho és també el Patronat. Així sorgeix FUNDACIÓ XARXA D’ESPECTACLE INFANTIL el 1995, el patró de la qual és Ramon Gassó.
Abans que Xarxa es fes càrrec de l’espectacle infantil a Berga, recordem algunes de les funcions que organitzà Rialles.
-La llegenda de l’Atlàntida, a càrrec de Teatre Curial.
Durant la temporada de 1993, les representacions ofertes els diumenges, a les sis de la tarda, al Patronat són:
-Contes i somnis de Cesc Serrat (24 d’oct.)
-De com St. Francesc va amansir el llop, a càrrec de Marduix (31 d’oct.)
-Fogots i fogorades, a càrrec de Pep&Bocoi (7 de nov.)
-Matem el draç?, dels Tiriteros (14 de nov.)
-A-2, per la Cia. Infima La Puça (21 de nov.)
-Blau Marí, a càrrec de la Roseland Musical (28 de nov.)
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El 1995 actuen al Patronat Les Cies. següents:
-Binixiflat: En Joan de la carbassa gran , titelles (12 març)
-Marcel Gros: Meravellosament boig, teatre còmic (19 març)
-Sim Saladim: Pota de conill, màgia (2 abril)
-Teia: Els fills del sol (9 d’abril)
Per tal d’evitar confusions amb les activitats pròpies del Patronat, Xarxa fa la temporada des del segon diumenge d’oct. fins a mitjans de des., allargant una mica durant els mesos -1 i febrer amb espectacles
esporàdics. Es fan en aquest període un total d’11 o 12 representacions de teatre còmic, teatre musical, dansa, mim i titelles. El pressupost és de dos o tres milions cada any, 500.000 de les quals són
subvencionades per l’Ajuntament. S’omple la sala amb una mitjana de 253 espectadors per sessió.
A l’any 1996 es fan un total de 8 representacions, amb un total de 2.400 espectadors i una mitjana per funció de 300. Els grups participants, les obres de teatres representades i les dates foren:
-Cia. Cesc Serrat: Capses i capsetes amb historietes, teatre (3 de març)
-Toc de Retruc: El geni Jeroni, teatre musical (17 març)
-Fora de test: Somiatruites, teatre (27 d’oct.)
-Maremàgnum: Curial e Güelfa, teatre (3 nov.)
-Cia. La closca: El cargol Mossi i el cuc, titelles (10 nov.)
-La Tal: La Tal en concert, pallassos(24 de nov.)
-La pera llimonera: Quo no vadis, teatre (17 nov.)
-Ballet Alèxia: Ali Babà i els lladregots, dansa (1 des.)
Es va allargar la temporada amb una altra obra:
-Cia. Talia 92 “Els hostalets de Pierola”: Les aventures de Tom Sawyer (15 de des.) Els preus són: gratuït per a nens fins a 3 anys, 450 ptes. l’entrada infantil i 500 la d’adults.
El 1997 augmentà el nombre d’espectadors tot i fent-se també 8 representacions, es pujà a 2.650 espectadors, que significa una mitjana de 331 espectadors per funció. Les representacions específicament teatrals
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van ser aquestes:
-Toc de Retruc: Tutti Fruti, teatre musical (20 de juny)
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-Cirquet Confetti: Gran parada, circ (19 d’oct.)
-La Capsa Màgica: Màgicmania, màgia (26 d’oct.)
-Marcel Gros: Llunàtic, pallassos (2 de nov.)
-Mòbil Express: Teatre mòbil, teatre (9 de nov.)
-L’Avexutxu: Les cabretes i el llop, titelles (16 de nov.)
-Ballet Alèxia: El soldadet de plom, dansa (23 de nov.)
-La Tal: Tubs, pallassos (30 de nov.)
El 1998 es fan 11 representacions, no tenim el nombre d’espectadors que hi van assistir.
-Cesc Serrat: Sopa de contes, teatre (11 d’oct.)
-Marduix: Simfonia en fa de roba, titelles (18 d’oct.)
-L’avexutxu: Contes de Limpopo, titelles (25 d’oct.)
-Ballet Alèxia: El gat amb botes, dansa (1 de nov.)
-El cau de l’unicorn: El fantasma mentider, titelles (29 de nov.)
-Teatre Arca: L’aneguet lleig, teatre (6 de des..)
-Maremàgnum: El fantasma que no feia por, teatre (13 de dbre.)
-Marcel Gros: Fenomenal, pallassos (20 de des..)
-Titu Cleques: Jardí màgic, pallassos (25 -1)
-Los tiriteros de Binéfar: La faula de la guineu, titelles (1 de feb.)
-Teatre de paper: Contes per a ser vistos, teatre (8 de feb.)
El 1999 comença la seva habitual oferta de programació d’espectacles de caire educatiu i entretingut dels diumenges a la tarda amb el grup El cau de l’unicorn que presenta Eureka titelles(31 gener) i continua
amb els següents:
-Teatre mòbil: Mòbil Express, teatre (21 de feb.)
-La Tal : La Tal en concert, pallasso (28 de feb.)
-Jaume Barri: Animació (28 de maig)
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-La Capsa màgica: Ciència-ficció, màgia (10 d’oct.),
-Toc de Retruc: Els tres pèls del diable, teatre musical (17 d’oct.)
-Pep López i sopars de duro: Un conte a 220 volts, animació (24 d’oct.)
-Ballet Alèxia: Els tres porkets a Nova York, dansa (31 d’oct.)
-Toc de Retruc: Kei, kei, teatre musical (7 de nov.)
-L’Avexutxu: El rei i el gall, titelles(14 de nov.)
-Marduix: La perla, titelles (21 nov.)
-Catcrac: En Joan sense por, teatre (28 de nov.)
-La Pera Llimonera: Llorenç de l’Àvia i la catifa voladora, teatre (5 de des.)
S’allarga la temporada amb Maremagnum: Viatges d’en Pierrot, teatre (12 de des.) que fa un total de 14 representacions amb un total de 2.744 espectadors.
Durant la temporada del 2000 (també diumenges, a les 6 de la tarda) els espectacles que s’han pogut presenciar han estat:
-Clownx: Ot, El Quixot, teatre (6 de feb.)
-Cia. Marcel Gros: Meravellosament boig, pallassos (13 de feb.)
-Els Ministrils del Raval: Carnestoltes, animació (5 de març)
-Cia. Marcel Gros: Fenomenal, pallassos (8 d’oct.)
-Cia. Teatre Mòbil de Manresa: Estrambòtic, teatre(15 d’oct.)
-Distribucions Imatge: El gat sense cua, cinema (28 d’oct.)
-Catacrac Teatre: La Ventafocs, teatre(5 de nov.)
-Companyia Alèxia: Margarida, dansa(19 de nov.)
-Teatre Nu: L’home just, titelles(3 de des.)
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-Cia. Marcel Gros: Llunàtic, pallassos (10 de des.)
El nombre total d’espectadors dels 11 espectacles oferts per Xarxa el 2000 ha estat de 2.783, amb una mitjana per funció de 253 espectadors.
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L’any 2001 s’han fet vuit espectacles: tres de cinema, tres de teatre, un de pallassos i un altre d’animació. Els grups de teatre participants han estat Catacrac amb Peter Pan (4 de feb.), i El flautista d’Hamelí (11
de nov.) Flic-Flac: La bella i la bèstia (25 de març).
ELS ESMOLETS I COMPLANTES
ROSA Mª PALLARÈS i PONS (Manresa, 1954) s’introdueix en el món del teatre com a autora de dues obres teatrals. Un director d’una Cia. de teatre manresana és qui, coneixent la vocació d’escriure de la
Rosa Mª, li demana que escrigui una obra per representar-la amb el seu grup, el Quadre Escènic Nostra Llar del Casal Parroquial del Poble Nou de Manresa, i és llavors que estrena amb èxit a la capital del
Bages i després és representada al Patronat de Berga: Música per a una vida (1995), i dos anys més tard, la comèdia de costums Pot passar qualsevol dia, (11-5-1997, a les 6 de la tarda). Després de les estrenes
esmentades, a Berga li demanen que formi un grup de jovent per fer teatre. Els intents d’estrenar una obra amb adolescents de 12 a 14 anys durant dos o tres mesos fracassen, i llavors ho intenta amb nens i nenes
de 8 a 12 anys que es coneguin entre ells. Aquest grup dóna bons resultats, ja que la tardor de 1998 assaja el Conte de Nadal, obra en dos actes de Dickens i s’estrena amb èxit el diumenge 11 de feb., a 17:30.
Els nenes i nenes hi posen molta il·lusió. El repartiment és el següent: Gim Tusson (Sr. Sroope), Marc Elias (Bob), Denis Rojo (Tayler), Laia Massaguer (Marley), Elisabet Navarro (Mirna), Aïda Roi (Rossie),
Sergi Fernández (Thimoty), Oriol Vilalta (Rudy), Carles Sánchez (Mike), Gerard Espelt (Guàrdia), Ravel Calvetó (Esperiyt Nadal passat), Mariona Prats (Esperit Nadal present), Núria Subirana (Esperit Nadal
futur), Marc Morales (Nen), sota la direcció de Rosa Mª Pallarès, i l’ajudant Manel Solà. De la resta, suport tècnic, il·luminació, direcció escènica, se’n fa càrrec en Màrius Moneo. La recaptació es destina en
benefici dels damnificats per l’huracà “Mitch” a l’Amèrica Central.
Des d’aquest moment es donen a conèixer amb el nom de Els Esmolets. El grup s’amplia amb nenes de diferents escoles i està ben engrescat a continuar, però la Rosa Mª Pallarès es veu obligada a deixar la
direcció del grup durant un temps, a causa d’una malatia, i es reprenen els assajos el setembre-octubre per estrenar el mes de gener del 2000 El rei que no reia de J.Mª Folch i Torres. El grup ja és format per 1415 nens i nenes. Com que cada cop s’hi van apuntant més, s’han de fer dos grups. Assagen dos cops a la setmana en dies diferents. Mª Queralt Escobet es fa càrrec dels nois i noies més grans d’entre 13-15 anys
que també s’hi afegeixen, formant el grup de nou persones Els Complantes.
Altres obres -escollides del repertori de l’Ed. Millà- que han interpretat Els Esmolets són: Alquilí i la llàntia d’Aladí, El fantasma del Castell d’Oscar Wilde. En aquesta funció, hi intervenen per ordre d’aparició:
Oriol Vilalta (Narrador), Ferran Bertran (Majordom), Sònia Ribera (Majordoma), Ivan Otaola (pare), Ravel Calbetó (Mare), Margarida (Elisabet Vila), Marc Elias i Marc Marginet (Nens), Sergi Remolà
(Fantasma), Sergi Fernández, Noèlia Redondo, Aïda Roy i Martí Zamora (éssers estranys) sota la direcció de Rosa Maria Pallarès.
Les obres que actualment (primavera de 2001) s’estan assajant són: Aventures del cavaller Tirant lo Blanc, els petits; i el Malalt imaginari de Molière el grup dels grans.
Amb el grup manresà, Rosa Mª Pallarès també presenta Batecs Nadalencs, versos escenificats amb música, que es fa per Nadal del 95 i perviu dos o tres Nadals més.
D’altra banda, Lydia Canals –que fa d’actriu i directora de Tràfec Teatre- i Elena Colomé –actriu berguedana que ha treballat com a professional a Barcelona, abans de casar-se a Puerto Rico, on viu actualmentvan començar de jovenetes al Patronat fent espectacles infantils.
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-PASTORETS INFANTILS de Berga: Mn. Armengou fa els Pastorets per a l’Escolania de Sta. Mª de Queralt, però hi col·labora l’elenc del Patronat. Quan mor el Mn. Armengou, com que ja no hi havia
escolania, els fan els Germans de la Salle i demanen ajut a Màrius Moneo i J. Vila per interpretar-los. Després de 3 o 4 representacions, se’n fa càrrec la Colla Sardanista, es fan durant uns anys, posteriorment ja
es queden al Patronat i l’elenc local juntament amb altra gent que hi col·labora, com els de “Fent camí” (grup de colònies d’estiu) els preparen cada Nadal.
El 1983 compta amb la col·laboració de la Coral Infantil Xerics i L’ Escola de Ballet M. Alba, el grup de Cantaires i l’Orquestra dels Pastorets.
No obstant això, ens consta que anteriorment als Pastorets de Mn. Armengou, ja se n’havien fet: el 14-1-1962 i el 13-1-1963 es fan uns Pastorets d’en Belluguet i Bieló, obra en 13 quadres d’enJoan Morera i
Soler, al Patronat a càrrec dels nois de l’Escolania de la Mare de Déu de Queralt.
Enguany, des de l’octubre de 2000 a l’abril de 2001, l’Associació Recreativa Patronat, gestiona per primera vegada la CAMPANYA CULTURAL “ANEM AL TEATRE” que començà el curs 1996-97 i ha
registrat des del seu inici, segons les dades aportades per Regió 7 (29-9-2001), un increment d’espectadors a la comarca del Berguedà, la més participativa, ja que dels 4.892 del primer any, s’ha passat als 5.430
al 1997-98; 5.364 al curs 1998-99, 5.407 a l’any següent i 5.609 en el darrer 2000-2001. El cicle cultural va adreçat als joves escolars d’educació primària i secundària. És una mostra d’espectacles de qualitat, a
preus reduïts, en què es combina el teatre, la música i la dansa. A l’any passat, 2000-2001, es van fer un total de 13 representacions teatrals, 3 de dansa i 8 de música. Per a la 6ª edició, s’han programat 6 obres
de teatre, 1 de dansa i 4 de música per a l’educació infantil i primària; per als de secundària, s’ha previst l’escenificació de dues representacions teatrals i una combinació de teatre i literatura. També hi haurà un
espectacle musical i un espectacle de dansa. A més, s’ofereixen 4 obres teatrals perquè siguin representades pels mateixos centres escolars.
Altres representacions infantils en diversos locals de Berga han estat:
-Dins un Gran Festival Infantil del diumenge 30-9-1962, representació dels sainets El titella està malalt i el més viu de tots pel quadre infantil “El Patufet”, a més de l’actuació del Trio Tamarini i la presentació
extraordinària dels Pallassos malabaristes Kap i Kop, actuació sorpresa. L’entrada costa 7 ptes
-El Vilatà núm. 29 (feb. 1983) ens parla de les tres representacions infantils ofertes pel grup de setè d’EGB del Col·legi Anunciata. Assagen els dissabtes i diumenges.
El grup Pastorets Infantils representen Hem vist l’estel Mitus Stampa (pseudònim de Jaume Huch), al T. Munic. de Berga. el 20 i 21 de gener.
-Al 1985 al T. Munic. es fa un cicle de Teatre per a nois i noies, organitzat per la Farsa:
-Flic, Flac Teatre: Amb orquestra i tot, espectacle que combina música en directe, teatre, mim, dura 1 h ½ (10 març)
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-Grup U de CUC Teatre: El secret dels escarabats blancs. Es desenvolupa a l’època del Faraó Keops. (24 de març)
-El grup Teatre Arca presenta Els secrets d’una galleda (dge. 14 d’abril, a les 6 de la tarda)
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-Cia. de Teatre La Trepa: Pum Xiviricu!, espectacle musical que narra l’aventura d’uns robots que volen ésser els més representatius del gènere humà. Duració: 2 hores.(28 abril)
-Antaviana, a càrrec del grup de teatre de Sant Quirze de Besora al T. Munic.
-Els tres mosqueters d’Alexandre Dumas escenificada per Aula de Teatre de la Institució Montserrat Direcció de Batiste, al Patronat
-El 24-12-1995 l’Espantall de Manresa duu a l’escenari una versió del clàssic La caputxeta vermella, al teatre Patronat.
-El 13 i 14 -1 de 1996 es representen els tradicionals Pastorets infantils d’Armengou a la tarda, al teatre Patronat.
EL GRUP DE TEATRE DEL CEIP SANT JOAN
Una altra iniciativa de teatre a Berga la va portar a terme el professor de música Ferran Badal al CEIP St. Joan els anys 80, en fer una adaptació del text dels Pastorets de Folch i Torres, sobretot va transformar
el final, la part dels Reis, per tal que hi pogués participar el màxim de nens. Cada any, des de llavors, es feia aquesta versió, primer al col·legi, però resultava petit i des de fa tres o quatre anys es fa el Patronat
en dues sessions.
El grup de teatre del col·legi el portava Montserrat Tristany i Cosp (1967), filla d’actors (Daniel Tristany, president, director i alma mater de La Farsa de Berga, i Palmira Cosp, actriu del mateix grup) que des
de 1993 ha realitzat cursets de teatre als alumnes de 6 a 12 anys i des de 1996, ha dirigit els Pastorets que hi fan. Actualment més de 50 alumnes d’aquest col·legi fan teatre. És monitora de teatre durant el curs
2000-2001de diversos col·legis de la comarca: CEIP Gironella (26 alumnes de 6 a 12 anys), CEIP Valldan (36 alumnes, de P3 a sisè repartits en tres grups), CEIP Casserres (38 alumnes, de p4 a sisè, dos grups),
CEIP Avià: (20 alumnes, 2 grups de tercer a sisè), Germanes Dominiques (49 alumnes), IES Guillem de Berguedà.
També ha participat en les I Jornades d’Estiu de Teatre Infantil com a organitzadora i directora, amb l’assistència de 42 alumnes, representant dues obres en el T. Munic. el dia 30-7-2000: El jardí de Flaira-Nas
(foto) i El Rei que no reia de Folch i Torres (foto).
Les obres representades pels alumnes són: Mans enlaire, Esclops i taronges, Sis lladres de camí ral, El que fa el vell de casa sempre està bé, L’últim tren de Vila-Xica, El jardi de flaira-Naspels alumnes de
segon a sisè del CEIP Gironella, El testament d’en Nasi, El Flautista d’Hamelin, Desdoblaments, el rei que no reia (CEIP Valldan, de segon a sisè) Amb els més petits: La Blancaneus, La princesa del pèsol, La
rateta presumida pels alumnes del CEIP Valldan, dins la II Mostra de Teatre, el dissabte 23-6-2001, a les 5 de la tarda al T. Munic. de Berga (FOTOC. PROGRAMA), Les cabretes i el llop, pels nens de P5 i
primer del CEIP Valldan (FOTO), La caputxeta vermella, El petit avet, L’esquirolet educat, pels nens i nenes de P3 iP4 del CEIP Valldan i El millor pretendent del món.
M. Tristany vol donar a conèixer què es fer teatre als nens, en tant que és un joc didàctic i un vehicle de coneixement al mateix temps, que afavoreix la comprensió lectora, enriqueix el vocabulari, desenvolupa
la memòria, millora la dicció, contribueix a adquirir seguretat en un mateix, l’expressió oral i corporal, a perdre la por a parlar en públic, reforçar la relació amb els companys i és una eina de divulgació cultural.
Per portar a terme aquesta tasca, motiva els nens amb un programa engrescador (és bàsic que s’ho passin bé) que inclou treball de llengua i d’expressió i es conclou en la representació d’una obra que els nens
han de conèixer, on hi hagi molta acció, diversos protagonistes, participació de tots els alumnes, diàlegs no massa llargs, pocs canvis de decorats i un nivell lingüístic col·loquial.
Per St. Jordi, els nens del col·legi St. Joan també escenifiquen la Llegenda de Sant Jordi.
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L’any 1984 l’Escola Sant Joan fa un homenatge a la professora Neus Ballarà i Viñas organitzant una vetllada el 3 de feb. en què participen tots els cursos i s’hi adhereix també el col·legi de Sta. Eulàlia. Els nens
escenifiquen un dels seus contes, El petit avet i l’obra de la qual també n’és autora, Les tres guardioles.
D’altra banda, Ferran Badal i Pep Girabalt van fer-se càrrec d’una experiència inèdita de MOSTRA DE TEATRE A L’ESCOLES RURALS que consistia en un curs amb nens de setè i vuitè cursos d’EGB on es
treballava especialment el llenguatge, l’expressió, i havia d’acabar en una representació teatral. A cada col·legi de les diferents poblacions que hi participaren, s’hi representà una obra diferent.
Aquestes foren les obres representades:
-Els alumnes de l’Escola Pública de Borredà va presentar dues obres: Qui pesca joies, pesca noies. i El barret de Cascavells
-Els alumnes de l’Escola Pública La Valldan: Qui li posarà el cascavell al gat?
-Alumnes de l’Escola Pública de Vilada: Les olives.
-Alumnes de l’Escola de Cal Rosal: El fantasma del castell
ALTRES ESPECTACLES INFANTILS:
El 7-3-1972, la Cia. teatral de Sta. Cruz de Tenerife representa Las Máscaras, Premio Azorín de 1969 de Teatro Infantil y Juvenil. Obra dividida en tres actes amb clara intenció pedagògica, destinada a nens de
més de 10 anys i joves.
Quant al teatre de nois i noies de secundària, hem de destacar els Festivals de Teatre de l’Ensenyament Secundari Públic de Catalunya i les Mostres de teatre als instituts al Berguedà, coordinades per Judit
Figarola de l’Institut de Teatre de Terrassa.
Recordem la programació del VII i VIII Festivals de L’Ensenyament Secundari Públic de Catalunya celebrats a Berga:
El VII Festival té lloc entre els dies 24 i 26-4-1992, i les representacions teatrals que es fan al Patronat, al T. Munic. i a la Sala del Col·legi de les Carmelites són les següents:
Al Patronat: el dia 24, El Sirenu, creació col·lectiva basada en l’obra de Blanca Rosa de la Sirena Mar Blava de Barbany, a càrrec del IB Lluís de Peguera, de Manresa; Sala d’espera, creació col·lectiva de IB
Sa Palomera, de Blanes; i Una botella de Max Aub per IB Can Vilumara de L’Hospitalet.
El dia 25, Temps perifràstics, creació col·lectiva de l’IB Pous i Argila de Manlleu; L’estanquera del Raval d’Alonso de Santos, a càrrec del FP Pompeu Fabra, de Badalona; i Florets, guants i una taula, creació
col·lectiva, a càrrec de FP Pintors i Decoradors de Barcelona.
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Al T. Munic., el dia 24, Les Assembleistes d’Aristòfanes, per IB Can Jofresa de Terrassa; i Un barret d’Itàlia d’Eugène Labiche, per IB Pere Vives d’Igualada.
El dia 25, el grup del FP Provençana de l’Hospitalet presenta Las cosas de Gómez, creació col·lectiva a partir d’un text de Pedro Muñoz Seca, grup de la Extensió Casa Mónaco de St. Cugat del Vallès presenta
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La mort de Woody Allen, i el L’IB Montsacopa d’Olot porta L’òpera de tres rals de Bertold Brecht.
En la Sala de les Carmelites es fan debats i representacions a càrrec de la cia. Arranteatre, altres activitats en el vestíbul annex al T. Munic. i a la Plaça del Forn completen la programació d’aquest Festival.
El VIII Festival es va celebrar a Berga el 30 d’abril i els dies 1 i 2-5-1993. Les representacions van tenir lloc als teatres locals i a sala La General. Hi participaren els centres:
-IB Rafael de Casanovas de St. Boi: Somni d’una nit d’estiu de Shakespeare, al Patronat, 30 d’abril.
-IB Montsacopa d’Olot: La gran balada del gran macabre de Michel de Geldherode, al T. Munic..
-IES Tremp: L’amenaça ovni de W. Allen
-IB Màrius Torres de Lleida: Al teatre, al mercat i al llit al primer crit, al bar musical de Berga La General (obra col·lectiva)
-EOI Dept. Italià de Girona: La pau retorna a Atenes d’Aristòfanes, al Patronat.
-IB Vicenç Vives de Girona: Tòpics “esquetxos” amb tòpics romanços escenificats, al T. Munic..
-IB Bernat Metge de Barcelona 3 Lorcas 3 a La General.
-IB Terres de Ponent de Mollerussa: Paraules (Club dels poetes morts)
-IB Màrius Torres de Lleida. Déu de W. Allen
-IB Pous i Argila de Manlleu: Efecte de Corpus, creació col·lectiva al T. Munic..
-IB Duc de Montblanc de Rubí: Dol d’alivio de Santiago Russinyol al Patronat.
-F.P. Ciutat Badia (Sabadell): Bajarse al moro de J. L. Alonso de Santos al T. Munic.
-FP Pius i Palà de Manresa: Línia Roja, al Patronat
-IB Pius Font i Quer de Manresa: Avui no es representa, creació col·lectiva, al T. Munic.
-IB GUILLEM DE BERGUEDÀ: GRUP FESTUCS TEATRE: GEA Els alumnes de les dues EATP del teatre que oferia l’Institut també van participar en el conjunt d’accions teatrals i d’animació al carrer que
es van portar a terme dins el marc dels Festivals.
La programació del festival es va completar amb debats, exposicions (Escenografia i figurinisme teatral a Catalunya 1985-1990), representacions de la Cia. Mar Gómez, i de l’IB E. Torricelli de Nàpols, entre
d’altres actes lúdics.
LA I MOSTRA DE TEATRE ALS INSTITUTS AL BERGUEDÀ es fa durant el curs acadèmic 1998-99 i aquesta va ser la programació:
-IES Guillem de Berguedà: Un regal o sota el sol de Cecilia Icaro, sota la direcció de Cristina Sirvent, al T. Munic. de Berga, el 16 i el 25 d’abril.
-IES Alt Berguedà de Bagà: Diablogues de Roland Dubillard, sota la direcció de Víctor Álvaro, al Casal de la vila de Bagà, el 21 i al T. Munic. de Berga, el 25 d’abril.
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-La Salle/Doctor Saló: L’inspector de N. Gogol, dirigida per Cristina Sirvent, els dies 22 i 25 d’abril al T. Munic.
-IES Gironella: En pólvora, adaptació lliure de l’obra d’A. Guimerà. Direcció d’Angel Miquel i Castejón, al Teatre Parroquial local el 23 d’abril i a l’endemà al T. Munic..
-IES PUIG-REIG: L’amor metge de Molière, dirigida per Laura Lanegle, a la Sala Siroko, el dia de St. Jordi i al Teatre de Berga a l’endemà dia 24.
A la II MOSTRA (1999-2000) hi participen:
-l’IES Gironella amb Ronda nocturna, basada en l’obra de W. Allen “La mort”, sota la direcció d’Àngel Miquel i Castejón, en dues representacions, al T. Munic. de Berga el 8 d’abril i el 14 al Teatre Parroquial
de Gironella.
-IES Puig-reig presenta els mateixos dies a Berga i a la Sala Siroko l’obra d’O.Wilde La importància de ser Frank, dirigida per Helena Font.
-IES Guillem de Berguedà, presenta Nit de Sant Joan, amb guió de Dagoll Dagom, cançons de Jaume Sisa i direcció de Tàtels Pérez, al T. Municipal el 9 i 14 d’abril.
-IES Alt Berguedà (Bagà) porta a l’escenari de Berga i al Casal de la Vila de Bagà el 9 i 14 Subúrbia d’Eric Bogossian, Cia. Moinyham’s, sota la direcció d’Ada Andrés i Arisa. (veure repartiment al programa)
A la III MOSTRA DE 2000/2001 s’han representat les següents obres:
-IES Guillem de Berguedà: T’odio, amor meu, adaptació de Dagoll Dagom de diferents contes de Dorothy Parker, sota la direcció i adaptació d’Ada Andrés i Arisa, el 6 i 22 d’abril al T. Munic. de Berga.
-IES Puig-reig: El somni d’una nit d’estiu de William Shakespeare, segons la versió i direcció d’Helena Font, el 6 d’abril, a Sala Siroko, i al T. Munic. de Berga, el 21 d’abril.
-IES GIRONELLA: 20x20, versió lliure de l’obra Vint per vint de Joan Barbero, sota la direcció de Judith Figuerola, al T. Munic. de Berga el 21 d’abril i al Teatre Parroquial de Gironella, el dia de St. Jordi.
EL GRUP FESTUCS TEATRE DE L’IB GUILLEM DE BERGUEDÀ DE BERGA
El Grup Festucs Teatre neix el curs 1992-1993 a partir de la iniciativa d’un grup d’alumnes i professors de l’Institut interessats en la realització d’activitats culturals al centre i especialment, en el teatre, pel que
té de lúdic i formatiu alhora. En el primer any presenta al públic dos espectacles de creació pròpia i un conjunt d’accions de carrer: Contes a mitjanit, basat en textos de Pere Calders i altres autors, el gener de
1993 a La General, i GEA, espectacle al·legòric sobre el planeta terra a partir d’una idea de fèlix Pi, amb què es presenta al Festival de Teatre de l’Ensenyament Públic de 1993. L’argument és aquest: Gea, la
terra, es troba en inminent perill de destrucció, Zeus, pare de tots dels déus de l’Olimp, dóna una última oportunitat als joves, darrera esperança de salvació, i els mostra com Gea va sortir del Caos, i com d’ella
va néixer tota mena de vida i l’home. Els intèrprets són: Iolanda Antó, Anna Barniol, Glòria Castella, Muntsa Cosp, Sílvia Culell, Roger Escriche, Glòria Esquius, Mariona Linares, Xavier Sabata, Queralt Sales,
Meritxell Seuba, Alexa Siles i Mireia Tort.
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El desembre de 1993 presenten Un banc a la plaça, textos de diversos autors adaptats per Jaume Fígols, professor de Llengua i Lit. castellanes de l’Institut i Fèlix Pi, que es fa càrrec de la direcció. Presenta en
un recull de situacions i històries, el transcurs d’un dia en una plaça de qualsevol ciutat. Hi actuen Sílvia Culell, Mariona Linares, Sílvia Maestre, Elisabet Mas, Neus Moneu, Belén Peña, Roser Riu, Xavier
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Sabata, Queralt Sales, Jordina Serrano, Anna Subirana, Queralt Vilardaga.
El 8 de gener de 1994, al Patronat, dins el marc del Taller de Teatre de l’Institut, el grup escenifica Un banc a la plaça i Enllà del temps, espectacle inscrit en el gènere de teatre de text que es basa en textos
lírics de Roser Casals Canudas (Berga, Cal Rosal, 1945) professora de música a Berga i Gironella i poetessa, alguns títols de les seves obres són: Mots i silencis, Preludis de capvespre, El gran absent (Flor
Natural als Jocs Florals de Tarroja del Priorat, 1993), Àmbits de cendra, en l’acte de presentació d’aquest llibre (11-6-1995) intervenen recitant i fent l’acompanyament musical: Montserrat Minoves, de La Farsa,
Jaume Fígols, Rosa Morera, Montserrat Gabarrós i Xavier Sabata, sota la coordinació de Fèlix Pi.
Els textos d’Enllà del temps són una narració poètica que amalgama la nostra història més propera, postguerra, repressió, democràcia, amb les vivències i sentiments de l’autora, pares, infantesa, joventut i
maduresa. El desencís d’una societat que no li plau, la complexitat de les relacions humanes, i els records.
Hi intervenen Montserrat Gabarrós, al piano; Xavier Sabata Corominas (Avià, 1976), que cursa l’EATP de teatre dos anys consecutius, s’incorpora al Taller de teatre de l’Institut i al grup Festucs, el 1991
segueix un taller de teatre amb Ignasi Roda, alternant el teatre amb la carrera de música a l’Escola Municipal de Berga, després ha format part de l’Agrupació Teatral Avianesa i actualment ja és un professional
del teatre. Sílvia Culell i Vilanova (Berga, 1976), que va pertànyer al grup teatral Complantes i al Calaix de Sastre (Bala perduda, Arsènic i punta al coixí, Pel davant i pel darrera), a més d’incorporar-se al
taller de teatre i Festucs de l’Institut; Mariona Linares Carreté (Figueres, 1976), ha participat des de molt jove en diverses representacions escolars i en el pastorets de Berga, a més de participar en el taller de
teatre de l’institut; i Rosa Morera Fontes (Barcelona, 1953) professora d’ensenyament primari, que ha realitzat diverses actuacions en grups de teatre de base, com a intèrprets, sota la direcció de Fèlix Pi
(Barcelona, 1954) format en el teatre de base, és animador i monitor de teatre en escoles de primària i secundària, i ha participat en tallers d’interpretació i de direcció amb Ignasi Roda.
Dins la I Mostra de Cultura Jove que es celebra al Pavelló Municipal de Berga, el 29-6-1996, es fa un espectacle de creació col·lectiva dins el Taller de teatre de l’IES Guillem de Berguedà (30 min.) i el
muntatge poètic-musical, amb música de percussió (Aleix Tobias) i textos de diversos poetes catalans, Sons i silencis. Les veus són de Lydia Canals, Gemma Badia, Cristina Mas, Xavier Sabata, Joaquim Palau,
sota la direcció de Fèlix Pi. També es va fer al T. Munic. (21-4-1996).
En Fèlix Pi també fa l’adaptació i la direcció escènica de la representació oferta pel grup de teatre de l’Associació de Veïns de la Valldan La cua de Palla que va presentar al Teatre de Cal Rosal El rei i el drac
de Pep Albanell, (16 i 17-9-2.000). Es tracta d’una farsa ambientada a l’edat mitjana, adreçada preferentment a un públic juvenil. “La sòlida base argumental planteja una seriosa reflexió sobre el poder i la seva
obsessió per perpetuar-se”, diu el programa. La posta en escena reforça, sobretot, els trets més humans dels personatges encarnats per Mònica Belmonte, Àngel Belmonte, Meritxell Mas, Joaquim Palau, Rosa
Morera, Xavier Sabata, Mariona Linares, Esther Boren, Queralt Canudas, Susana Carrasco, Laia Pi, Esther Plans i Eva Prat. (veure programa)
Dins la Campanya de Dinamització Cultural de les Biblioteques de la Caixa, es va fer un espectacle infantil a Berga el 10-5-1980 en què intervingué el grup Pep, Saltimbanqui i bocoi amb el professor Carbassó
que presenta Olla de grills.
A l’any següent, el 29-1-81, dins el cicle La Caixa a les escoles al Patronat, la cia. El Globus representa El fantasma del contrabaix.
COLÒNIA ROSAL
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El 17-5-1980, per la Diada que es fa en benefici de la Llar de Sta. Mª de Queralt es representa El ram de primavera, al·legoria del mes de maig, de les flors i e l’amor entre tots els homes i dones de la Terra. Hi
actuen els nens i nenes més petits. També es fa Any de neu, any de Déu, comèdia de Núria Tubau i una adaptació de El mercader de Venècia de Shakespeare.
LA VALLDAN: El grup infantil teatral de La Valldan representa Mans enlaire el dimarts 22 d’agost, a les 11 del vespre, per la Festa major de 1995, dins el marc del Taller de teatre que s’hi fa.
AVIÀ
A Avià també s’hi ha constituït grups de teatre infantil i juvenil, ja que s’hi ha fomentat el caliu del teatre. Ja a finals dels anys 50, cal esmentar les aportacions del mestre Joan Algué. I a mitjan 80 el teatre entra
a l’escola d’Avià amb força, la prova està que ha tingut continuïtat. S’hi vénen fent cursets des de 1983.
A l’escola municipal, els nens més petits que participen en el curset de teatre, que s’imparteix durant el curs escolar 1990-91, interpreten en el decurs de la festa de fi de curs una obra de creació pròpia basada en
la coneguda peça musical de Les quatre estacions de Vivaldi. Els de sisè curs posen en escena un conte de Ll. Coquard Aquilí i la llàntia d’Aladí.
A més, a l’escola s’ha format un petit grup de teatre format per alumnes de setè curs. L’objectiu és preparar diverses obres durant la temporada i representar-les en altres centres escolars o grups d’esplai per tal
d’anar aprofundint en les tècniques interpretatives. Per la festa de fi de curs també està pensat com en els anys anteriors que els alumnes de tots els cicles facin alguna representació.
OLVAN
Durant la posguerra, uns mestre d’escola, Dolors ¿ i Jaume Malla, van organitzar una activitat teatral escolar en la qual intervingueren Salvador Reig, Elias Font, Eudald Casacuberta, Mariano Casellas, Ignasi
Boixader, Hortènsia Rafart, Visitació Cabra, Melitó Casas, Eudald Cabra, Núria Cabra, Concepció Casasampera, Salvador Vrascó, Ramon Armengol i Montserrat Boixader.
GIRONELLA
En el primer Concurs de Teatre-vídeo organitzat pel departament de Justícia de la Generalitat en col·laboració amb TV3, un grup gironellenc que cursa tercer de B.U.P. al Col·legi St. Tomàs d’Aquino d’aquesta
població es desplaça el 27 de des. al Saló de la Infància i la joventut de Barcelona, a l’estand de TV3, i hi representa l’obra teatral La Màquina, original de l’esmentat grup seleccionada d’entre dinou obres més
en una primera fase del concurs.
Les bases del concurs suggerien la temàtica: havia de referir-se a les problemàtiques de la infància o joventut. El tema escollit pel grup gironellenc és la delinqüència i la drogadicció i la incomprensió com a
situacions greus i actuals. La forma de l’obra és poc convencional.
En síntesi, es tracta d’una màquina que, com a símbol de la societat i el seu determinisme, produeix diferents éssers que evolucionen condicionats. Aquests éssers són dins d’uns sacs, volent representar un fort
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lligam i una manca de llibertat, i s’arrosseguen per uns camins de color blau i groc que representen l’espiritualitat i l’intel·lecte. Mentre s’arrosseguen, fan unes reflexions en veu alta referents a la pròpia situació.
Aquests dos camins a seguir s’uneixen en un punt i es fonen en el color verd, símbol de l’esperança, on es despullen dels sacs i mantenen un diàleg. Conclouen que han de trencar el determinisme de la màquina.
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Quan s’engega de nou aquesta i li donen una rebuda fraternal, l’obra s’acaba, amb el quadre final d’una extraordinària plasticitat. La durada total aproximada de la representació és de 15 minuts, densos, però de
contingut.
La música té un paper important dins l’obra, hi apareixen peces de Pink Floyd, Beethoven i Strauss.
Els components del grup són: Imma Subirà, Marisol Abejón, Emilia Chirveches, de Puig-reig; Conxi Lázaro, Dolors Postils, Dolors Subirana, Sandra Rabat, de Cal Bassacs; Ferran Vilaclara, de Casserres; Ester
Subirà, Rosa Comellas, Ester Perarnau, Silvia Sala i Joan Bernadas. Els professors col·laboradors són: Fina Santamaria, Elvira Cervià i Joan Mª Bertran. L’obra guanya el primer premi del concurs.
A Gironella també cal recordar les representacions dels Pastorets a càrrec dels alumnes de setè curs d’EGB del Col·legi de l’Anunciata amb la col·laboració dels Amics del Teatre (FOTOC. PROGRAMA)
A PUIG-REIG, també els fan, els Pastorets.
Un grup anomenat Teiatru de Vic actua a Puig-reig (10-3-1995) en el marc de la campanya de teatre a les escoles que es porta a terme en diferents poblacions. Escenifica Viure del cuentu, en el pavelló
poliesportiu.
A l’AMETLLA DE MEROLA, el setembre de 1982 es fa un festival infantil al teatre Esplai i el grup Vol-Ras representa Cavallets d’il·lusions.
El Grup Escènic Esplai i la Secció juvenil Esplai format per nois/es de 10 a 14 anys han representat per St. Jordi les següents obres destinades al públic juvenil:
-El jardí de flaira-nas, comèdia en tres actes de Joaquim Carbó i La bóta de San Ferriol, comèdia en un acte de Lluís Coquard.(27-4-1986)(programa)
-Sant Jordi mata l’aranya, de Josep Vallverdú. Presentació d’Alícia Fontanet i Mireia Mora. (21-4-1990) (programa)
-El vestit nou de l’emperador, de Hans Christian Andersen, segons l’adaptació i el guió d’Antoni Quadrench, presenta Òscar Cabra.(20-4-1991)
-Mans Enlaire, farsa en un acte de Ramon Folch i Camarasa. Representada en aquest cas pels actors/actrius del grup adult. El mateix dia: L’edicte de desnonament, paròdia en un acte dels Pastorets de l’Ametlla
de Merola, a càrrec d’actors i acol·laboradors dels Pastorets de la colònia.(17-4-1993)
-L’últim tren de Vila-Xica de Mª del Pilar Romero del Río, en traducció de Martí Olaya.(23-4-1994) (programa)
-Un barret de palla d’Itàlia, en dos actes, d’Eugène Labiche, en versió molt reduïda i lliure de Joaquim Carbó.(22-4-1995)
-El metge a garrotades de Molière, en versió de Francesc Nel·lo.(27-4-1996)
-Gente bien, sainet en un acte de Santiago Rusiñol (19-4-1997)
Els intèrprets del grup juvenil són Albert Boixadera, Moisès Boixadera, Nuri Cabra, Antoni Estruch, Montse Estruch, Òscar Cabra, Marc Fité, Jordi Fité, Mariona Fité, Joaquim Mainar, Sandra Molas, Mireia
Mora, Núria Mora, Dani Pajerols, Ferran Pajerols, Manuel Polo, Francesc Serra, Queralt Serra, Xoya Sevillano, Iván Soldevila, Carles Soldevila, Assumpta Vila, Jordi Vila, entre d’altres. Assagen els divendres
al vespre sota la direcció de Joan Josep MORA.
CASSERRES
El Grup Artístic Infantil Nostra Llar representa Sis lladres de Camí Ral. (FOTOC. PROGRAMA-REPARTIMENT). També fan els Pastorets (1989-90), els organitza l’ Iniciativa Juvenil Teatral i hi col·labora
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l’Associació de pares d’alumnes de l’Escola Pública de Casserres.(FOTOC. PROGRAMA)
BAGÀ, a més de les actuacions del col·legi municipal dirigides per R. Batiste, de les quals, ja n’hem parlat; el Grup d’Esplai fa els Pastorets infantils (1993) i ens consta que ja el 1942 els nens de l’escola havien
representat un parell d’obres: El demonio de la bruja i Comèdia infantil, sota la direcció del mestre Joan Pardinilla.
GUARDIOLA, el dia 18-12-1994, al Centre Cívic, els alumnes de l’E.O. Sant Llorenç representen els pastorets infantils (adaptats de l’obra original de J. Mª Folch i Torres) en pro-viatge fi de curs dels alumnes
de vuitè.
BAGÀ, dins les activitats de les Diades Culturals organitzades per l’Obra Cultural de “La Caixa”, s’inclou la representació a càrrec de la Cia de Teatre Infantil La Trepa de Les joquines oblidades al Casal de la
vila.
POBLA DE LILLET, ja és tradició fer uns pastorets infantils. Quan es deixen de fer els de Pitarra, n’Àngel Armenteras recupera els infantils En Perico i l’hereu Pruna de Jaume Fàbregas, estrenats el dia de
Reis sota la seva direcció el 1951, pensada en principi per ser representada en titelles.
Dins les Diades Culturals de l’Alt Berguedà de 1980, s’hi fan espectacles infantils també: al Casal Catòlic, el grup teatre de l’Orfeó de Sants de Barcelona representa Rat, rat, què hi fas dins el forat?
Els Pastorets L’Estrella de Nadal, representats el 1981, corren a càrrec del Grup Juvenil de Teatre.
SALDES
Segons ens informa la revista Saldes (número 2, juliol de 1997) a l’auditori d’aquest poble s’estrena el 22 de juny (a 18:30) una obra de teatre musical sota la direcció de Marta Ruiz: Reunió interplanetària. Es
pot comprovar els avenços dels nens i nenes saldencs en l’art dramàtic. Els assistents surten satisfets.
El 21-6-1998 els mateixos nens i nenes de l’Escola Municipal estrenen amb èxit, a la sala del Patronat de Berga, El dimoni Cucarell (Saldes, núm. 5, abril de 1998 i núm. 6, juliol)
BORREDÀ
Per Festa Major de 1980, el grup L’Estaquinot presenta l’obra Tutilimundi (15-8-1980)
Aquesta ha estat una mostra, puix que no és completa, del teatre juvenil-infantil que s’ha fet a la comarca del Berguedà, essencial per a la recuperació o conservació –en alguns casos- de la tradició teatral de la
comarca.
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V.CURSOS I TALLERS DE TEATRE
I TALLER DE TEATRE D’ESTIU
Ens en parla Regió 7 (3, 6 i 16-VIII-94), del taller i l’obra amb què es va cloure el curset de quinze dies amb 25 persones, provinents majoritàriament d’Avià i Berga, a més de Manresa, Cerdanyola del Vallès i
Barcelona: El mestre armer, al CentreCívic d’Avià (14-8-1994), en què hi participen Els participants, segons podem saber per l’article del 16 d’agost són Xavi Sabata, un jove d’Avià que prové del teatre
amateur (vinculat a l’Agrupació Teatral Avianesa) i que vol presentar-se a les proves de l’Institut del Teatre (ara actor professional); Mª Dolors Gassó de Ràdio Berga, Laura Martin (que fa de princesa) i Estany
Lorente, dansaires, i els músics Màrius Moneo (oboè) i Alba Roca (violí)
La valoració crítica que en fa és positiva: “val a dir que el resultat final del muntatge de El mestre armer és més que digne, sigui fruit o no de quinze dies de treball. Del text, preparat abans, és evident. En
destacaria el ritme (potser una mica afectat pels talls entre escenes) i, sobretot, la riquesa i la correcció de la llengua, d’un català col·loquial d’interior, farcit de fraseologia. Les interpretacions podien ser més
irregulars, però també resultava tot més fresc i espontani perquè es partia d’uns altres pressupòsits”.
El text, preparat prèviament pels professors del taller Jaume Huch i Ramon Camprubí, tracta temes com la justícia, la raó, la llibertat, el progrés, conceptes que proliferen en una obra d’ambient medieval en què
eren inexistents, però els anacronismes són tan volguts com malintencionats, car l’espectador local hi podia veure més d’una referència als fets i la política berguedana. (FOTOC.)
A Regió 7 del 15-8-1995 es parla del II TALLER DE TEATRE que fan en Ramon Camprubí, cap de l’àrea de Teatre de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i Jaume Huch, editor, amb 15 alumnes d’edats
compreses entre els 17 i els 40 anys, que aprenen a fer d’actor i aprofundeixen en les arts escèniques durant els dies 7 al 20 d’agost, al col·legi Mare de déu del Carme de Berga, de 6 a 9h. de la tarda. El propòsit
ambiciós dels organitzadors és aconseguir que es consolidi el taller i pugui tenir continuïtat al llarg de l’any. Es fan exercicis gimnàstics, de flexibilitat, en primer lloc, després exercicis de veu, aprenen a treballar
a partir d’un text o d’una imatge sobre un tema quotidià i finalment es fa l’escenificació en dos grups, en què s’han d’espavilar per crear l’escenografia, dibuixar els personatges i interpretar-los. L’Associació
Intercomarcal Pro Universitat de Berga ha aportat una mínima infraestructura.
AULA DE TEATRE DEL BERGUEDÀ
D’altra banda, recordem que la inquietud teatral dels berguedans és conreada també des de l’Aula de Teatre del Berguedà, on s’imparteixen cursos per a nois i noies de 9 a 14 anys -els quals són introduïts en les
tècniques teatrals i la posada en escena d’una obra- i per a adults, que aprenen expressió oral i corporal, improvisació, interpretació, actuació amb màscara i l’anàlisi del text, segons podem llegir en l’anunci
d’inscripció a la revista L’Enrenou, full informatiu jove.(número 7, hivern 1996)
CURSOS DE TEATRE A AVIÀ
Des de 1983 que es venen fent cursets de teatre per a nens. El regidor de l’ensenyament d’Avià, Josep Graus i els avianesos Ramon Xandri, Isabel Font, Anna coma, Teresa Santmartí i altres mestres (Ramon
Gragés, Rosa Boixader) participen en el curs Teatre amb nens organitzat per l’Escola d’Estiu del Berguedà i impartit per Maria Escobedo. Des de llavors, no s’han deixat de fer cursos de teatre: un cop per
setmana en el marc escolar s’estudia interpretació, confeció de decorats, tècniques de maquillatge, que culmina en una representació en el Festival de fi de curs, com A becerola fan ballades (1984) i altres peces
curtes adaptades.
Cal tenir en compte l’impuls de l’Associació de Pares d’Alumnes de l’Escola d’Avià a l’hora de promoure cursets per als alumnes en horaris extraescolars. A partir del curs 1989-90, de la realització d’aquests
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cursets, se’n fa càrrec en Fèlix Pi. Representen aquest any El Rei i el Drac de J. Sennell.
Els tècnics col·laboradors per al Curset de 1990 són Ramon, Marià, Lídia, Teresa, Xandri-Casas.El 1991 el curs de teatre per a grups d’adults van a càrrec de Fèlix Pi, mentre que Rosa Morera i Teresa Sanmartí
s’encarreguen dels grups dels petits. Ja n’hem parlat en el capítol anterior.
La màxima projeccció el Teatre escolar a Avià es produeix durant el curs escolar 1991-92, l’Associació de Pares promou un curs que es desenvolupa d’oct. a juny, dirigit per Fèlix Pi. El treball es centra en la
preparació de la representació de Rondalles del Plamol sobre uns contes mallorquins de Joan des Racó amb fil argumental ambientat a l’edat mitjana. Es va representar en altres poblacions, a Navàs, Vallcebre,
Montmajor i Berga, al Patronat, amb la col·laboració de Rialles.
També es prepara l’obra de Fèlix Pi Una sola casa per St. Jordi i es representa al’Ateneu, muntatge sobre la història de l’univers en la quals també hi van participar els alumnes més petits. Les monitores són
Araceli Soriano (de l’ATA), Mª Àngels Fornell, Mercè Fàbregas, Montse Vaucells i mares de l’escola.
A l’estiu, un curs de tècniques teatrals s’imparteix a Avià sota l’organització de l’Agrupació Teatral Avianesa amb un grup de 15 nois i noies exalumnes de l’escola durant la segona setmana del mes de setembre
de 1992 als locals de l’Ateneu. S’adreça a joves de 13 a 18 anys que ja tenen una mínma experiència teatral, però també s’hi afegeixen alguns veterans de l’ATA. El curs consta de 4 sessions de treball intensiu
dedicades a la relaxació del cos, impostació i matisos de veu, interpretació i posada en escena. L’activitat realitzada per Ignasi Roda resulta fonamental per conèixer les tècniques teatrals més actuals. El
pressupost del curs és de 90.000 ptes., un 50% del qual l’ha finançat l’Ajuntament i un 30% els participants i la resta, l’ATA.
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Han transcorregut els anys i no m'he assabentat de moltes coses que vosaltres, berguedans, podeu saber millor que jo... Per això, agrairia que si els lectors/interessats en el tema trobeu alguna errada que pugui
ésser corregida o disposeu de dades amb què puguem actualitzar el text, m'ho notifiqueu per e-mail. Gràcies per endavant.

Prohibida la reproducció total o parcial d’aquestes obres mitjançant impressió, fotocòpia, microfilm o qualsevol altre sistema, sense permís de l’autora.

file:///H|/web%20rms/rosamaria/teatrebergueda.html[27/08/2011 0:02:02]

