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EL TEATRE AL BERGUEDÀ DE ROSA MARIA SERRA I REIXACH
A tots els afeccionats al teatre, car viuen amb il·lusió la màgia de l’espectacle

Resum espais i elencs

Josep
Ramon
Armengou Aspachs

Neus Ballarà

(Elena i Tina)

Montserrat Antoni
Ballarà
Calderer

Lydia Canals
Tràfec Teatre

L’Agrupació Teatral
La Farsa.

Congregació Mariana

Els Festivals d’Estiu de
Teatre.

Amics del Teatre

Les Mostres de Tardor
Els Cicles de Teatre de
Primavera.

A.S.C.

ra

Les germanes
“Jordi”

Els elencs teatrals de
Berga

ar

Ramon Vinyes i
Cluet.

Els espais teatrals a Berga.

m
sa
ro

Un berguedà
excepcional:

EL TEATRE A LA
CAPITAL DE
COMARCA: BERGA

r
se
ia

INTRODUCCIÓ

at
.c

Calaix de sastre

Pastorets i garrofes

Més autors, actors i directors de Berga: Hª Teatre al Berguedà2.
galeria d'imatges

rosa

mvideo
aria
serr

resums

a.ca
t

.

EL TEATRE AL BERGUEDÀ
INTRODUCCIÓ
En arribar a la comarca prepirinenca del Berguedà, vertebrada pel riu Llobregat, ens adonem que som davant d’unes terres amb evidents atractius naturals i
turístics a les serres de Queralt i la Figuerassa, a Rasos de Peguera, a Sant Quirze de Pedret (Veure breu video al you-tube), al massís de Pedraforca... A la
capçalera del riu Llobregat, entre les grans serralades pirinenques i prepirinenques com el Cadí-Moixeró, es configura l’Alt Berguedà, mentre que el Baix
Berguedà s’estén riu avall, al sud del pantà de la Baells i la ciutat de Berga, capital de comarca, coneguda arreu per les festes de la Patum -que se celebren
per Corpus- i pels seus excel·lents bolets. A més, la comarca gaudeix d'un patrimoni artístic important (preromànic i romànic. )
Però en aquest llibre, no hem volgut parlar de tot això, ni de la seva activitat agrària, industrial (la comarca fou pionera en la manufactura de teixits de cotó)
o minera (mines de Cercs), que ja han estat prou estudiades; sinó que hem pretès -amb tot el rigor i l’exhaustivitat que ens han estat possibles- fer un estudi
d’un altre aspecte de la comarca, també amb certa tradició: el teatre.
En fer la història del teatre d’aquesta comarca de 31 municipis que ocupen una superfície de 1.182,46 Km2 i amb 38.606 habitants (dades del 2002, veure a
l'actualitat), hem observat amb grata sorpresa que ha estat força productiva pel que fa a aquesta activitat cultural, ja que en gairebé totes les poblacions hi
hagut un o més grups de teatre almenys des de finals del s. XIX fins ara.
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La documentació de què hem disposat ens ha portat a formular la hipòtesi que l’aïllament geogràfic dels pobles, sobretot a l’Alt Berguedà, i l’activitat
industrial a les colònies del Baix Berguedà, foren factors desencadenants en la recerca d’una distracció per a les hores de lleure i el desenvolupament en
concret d’aquesta activitat artística, abans que s’imposessin el cine i sobretot la televisió.
Sembla ser que a finals del XIX ja hi havia una intensa activitat teatral en algunes poblacions (en cada una de les nombroses Societats Recreatives hi havia
un elenc) i que amb el temps anà minvant l’interès del jovent pel teatre. Durant la postguerra, el teatre catòlic, que era el predominant, estigué present en
molts municipis, i a més es formaren altres grups mixtos; però després, la vida moderna ha suposat canvis importants en les vides dels berguedans –com en
la resta de catalans-, ja que s’han adquirit nous hàbits lúdics i la lluita contra la manca de temps per assajar s’ha convertit en un nou handicap entre els
afeccionats. Tot i així, al llarg del segle XX, àdhuc en les darreres dècades, s’han format diferents grups, alguns s’han dissolt al poc temps, d’altres continuen
actualment, malgrat les dificultats amb què es troben.
Tampoc no podem oblidar que en la comarca del Berguedà hi han nascut algunes figures de relleu en la història de l’escenari català i que fóra injust
menystenir-los.
Per tant, el nostre treball s’erigeix sobre dos puntals: el geogràfic-cronològic que permet fer un estudi del teatre a les diferents poblacions de la comarca des
que en tenim notícies fins al moment present; i el biogràfic, en el sentit que del conjunt hem extret les figures individuals destacables, cas de Ramon Vinyes,
un berguedà excepcional, les Jordi, en Ramon Tor i altres que mereixen ser rescatats de l’anonimat.
Hem d’advertir, però, que sempre que parlem de teatre local, és a dir, dels grups formats per la gent dels pobles, estem referint-nos al teatre d’afeccionats,
tot i que potser en algun cas la frontera amb el teatre professional és quelcom confusa. El teatre d’afeccionats és fruit de la il·lusió i de la bona voluntat.
Certament, de vegades, amb l’esforç no hi hagut prou per reeixir un espectacle, però l’activitat teatral és lúdica i formativa alhora, i per això, cal valorar
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qualsevol intent de portar a terme una escenificació, per les capacitats intel·lectives i els recursos culturals que hi entren en joc. Aquells que en són
conscients, es dediquen a promoure l’activitat teatral entre els més joves, mitjançant tallers i cursos. El teatre és un fet cultural arrelat en la comarca del
Berguedà, sens dubte, i per això aquestes iniciatives són molt convenients.
Sovint l’activitat teatral berguedana ha estat vinculada a les festivitats religioses (recordem que alguns elencs són promoguts i dirigits per capellans) i festes
majors, però no sempre. A la capital de comarca, Berga, l’espectacle teatral –de caire professional (Cies. foranes: Els Joglars, El Tricicle, Joan Pera i Paco
Morán, Rubianes...) o amateur- ha estat present de forma decidida i constant. Diversos grups locals han actuat en diferents escenaris (la majoria
desapareguts) com el Patronat i al Casino o T. Munic., al llarg del s. XX. En altres poblacions també s’han anat succeint uns grups a altres. A més, Berga
també ha estat la seu del Congrés Internacional de Teatre Popular.
En general, observem que els quadres escènics de la comarca han tendit progressivament a la comèdia, deixant enrera els drames i la comèdia burgesa de
reconeguts autors catalans (Guimerà, Rusiñol, Frederic Soler, J.Mª de Sagarra, Pous i Pagès...), acompanyats per sainets en cada funció o vetllada literàriomusical –seguint la tradició del s. XVIII-. Sobretot en els darrers deu anys, s’ha optat per l’espectacle còmic-musical, vodevils (obres de Lluís Coquard o
rosa
m
Assumpte Gonzàlez per exemple) i shows amb sketchs, amb l’objectiu de fer
riure,
ariade passar-s’ho bé, puix que el públic berguedà ho demana.
seun
Com que també hem observat una intensa activitat teatral infantil, li hem dedicat
rracapítol;
.cat tanmateix, fem una referència final als tallers i escola de
teatre. Ambdós aspectes són fonamentals a l’hora de garantir la pervivència del teatre, una activitat
amb tradició a la comarca del Berguedà.
La informació que hem aplegat sobre l’activitat a Berga l’hem extreta sobretot dels programes, cartells, llibres i revistes locals conservats al nou Arxiu
Comarcal, a l'Arxiu Històric de Barcelona, i a les biblioteques locals, així com del material conservat pels col·leccionistes particulars, protagonistes de l’afer
teatral que ens han parlat molt dels grups a què pertanyien, i que des d’aquí volem agrair-los la seva amable col·laboració a fer possible aquest ambiciós
projecte. (Per a la revisió del text el 2011, hem consultat també internet)
De tot plegat, hem intentat fer-ne una síntesi acurada. És la nostra voluntat que la gent que ha participat d’una manera o altra en l’activitat teatral de la
comarca s’hi vegi reflectida i gaudeixi un altre cop de l’art de Talia llegint aquestes pàgines que rememoren -segons els nostres testimonis- uns bons
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moments de la seva vida.
I. EL TEATRE A BERGA
1. EL TEATRE A LA CAPITAL DE COMARCA
Berga, l’antiga ciutat ibèrica Bergium que s’enfrontà a l’expedició romana de Ponci Cató al 195 a.C., ocupa actualment una extensió de 22,54 Km2 i té
13.905 habitants (2002). Representa el punt de confluència econòmica, social i de comunicacions de la comarca. La ciutat s’estén al peu de la serra de
Queralt i de cara a la vall de Llobregat. El terme municipal originari s’identifica amb el terme parroquial de Sta. Eulàlia, patrona de la ciutat, al qual es va
annexionar el de la Valldan el 1963.
Pel que fa al teatre, a finals del s. XIX ja funcionaven alguns grups vinculats a les associacions recreatives existents i es feien Pastorets, però la nostra
documentació és escassa, coneixem millor la tasca posterior del Centre Catòlic de l’ASC Patronat, de la Congregació Mariana, del Casino i sobretot de la
Farsa al T. Munic., sense oblidar els Pastorets de Pitarra que es venen fent des de fa cent anys i constitueixen una tradició tan arrelada gairebé com la
Patum. Els grups existents han estat formats per gent que passa d’un local a un altre per diversos motius, sovint a causa d’escissions interiors dels grups. La
guerra civil també comportà alguns canvis importants. L’època limita i possibilita aquests traspassos (exilis, fusió de grups de dones i homes des dels anys
50...) i l’elecció de determinades obres, per exemple, del repertori del teatre catòlic en els centres catòlics, o l’èxit de les obres de certs autors (Pitarra,
Guimerà, J.Mª de Sagarra...) Les generacions d’actors es van succeint també a causa de l’envelliment o morts d’aquests, sovint hi treballen en la mateixa
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obra famílies senceres.
Parlarem en aquest capítol de l’activitat dels grups que actuaven en els locals esmentats –de forma més o menys regular i en algun cas de forma més aviat
esporàdica- i dels autors (veure'n resum) i actors teatrals de la ciutat.
El teatre a Berga, com a la resta de la comarca, ha estat predominantment teatre català de tall tradicional, teatre de text, de diàleg i escenografia de cartró; en
aquest sentit, el grup Tràfec Teatre que funciona actualment (ens consta que el 2011 continua treballant) trenca amb aquest criteri i fa una proposta
absolutament novetosa en l’àmbit comarcal, en incloure el gest i els elements àudio-visuals. Però aquesta alternativa conviu amb els més tradicionals
Pastorets de Nadal i el teatre clàssic que fa La Farsa i també el grup Calaix de Sastre al Patronat.
Ens referirem també al Congrés Internacional de Teatre Popular celebrat a Berga. Però prèviament farem un repàs pels escenaris on han tingut lloc les
diferents representacions.
a. ELS ESPAIS TEATRALS
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OPERA
QUEVEDO (cal Negre)
FOMENTO CATÓLICO (Cal Minga) Joventut Antoniana. Pastorets. Amics del Teatre
ATENEO BERGADÁN
ATENEU BERGADÀ
FRONTÓN BERGADÁN
CASINO MODERNO
PATRONAT (Casal Parroquial): Centre A.S.C. i els de la Congregació. CALAIX DE SASTRE amb membres del grup GRESOLA
CASINO BERGUEDÀ (una secció del Casino Modern) AMICS DEL TEATRE
TEATRE MUNICIPAL: LA FARSA, ANÒNIM TEATRE, TRÀFEC TEATRE
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Saló-Teatre de la CONGREGACIÓ MARIANA: Seccions masculines i femenines (menor Esplai d'OCF i "Esplai i Descans")
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LOCAL REVEREND COMELLAS Nº7: Joventut Antoniana i Grup de la Congregació Mariana
"LA SALUT" Congregació Mariana
Després aniran al Patronat
Sala d'actes del convent St. Francesc (Seminaristes)
Societat Coral Bergadana
Cinema Catalunya
Coliseum
Baixos Ràdio Berga: Círcol juvenil
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Al segle XIX Berga ja disposava d’alguns espais teatrals, segons podem saber pel
serr de l’advocat Jacint Vilardaga i Cañellas (1856-1936), fundador de
a.caHistoria de Berga (1890) i les Efemèrides Bergadanas (1919)
l'Ateneu Berguedà i autor de diverses obres, entre les quals el drama La pubilla del castell, una
t
Concretament en l’Efeméride nº 287, corresponent a l’any 1819, ens diu que l’Ajuntament fa erigir a la plaça del Vall dels Estudis (Pl. Viladomat) un espaiós
teatre que es batejà amb el nom pompós de “Opera”.
Ja a l’últim quart de segle, un 6 de febrer, es comença a fer funcions en un altre teatre, el Quevedo (Cal Negre), situat entre la plaça de Sant Joan i la Ronda
de Queralt, on era el Palau dels Peguera. (efemèride nº 463). El féu construir el propietari de la Casa D. Ramon Escobet, i el decorat escènic el va finançar la
Societat Recreativa Prosperitat Bergistana, instal·lada en el mateix edifici.
Uns anys després, diu a l’efemèride nº 478, “queda fundada una sociedad titulada Fomento Católico”, era l’any 1886. El local es va ubicar en un primer pis
del carrer Major núm. 2, on només hi havia platea. Aquesta societat s’organitza amb els elements d’una altra societat existent anomenada Juventud Católica,
inaugurada el 1878. El nom indica l’objecte i la característica de la societat, l’haver tingut sempre un “pasable cuadro de actores aficionados”. Els seus
presidents han estat: D. Pedro Bonet, D. José Santandreu (ho és el 1898), D. Lorenzo Picart i de Gayola, D. Luis Viladot i Bordés i D. Ramon Badia i
Masanés. En aquest moment ho era D. José Coma i Florejachs. El 1898 també són a la Junta Josep Currubí com a tresorer, Reverend Martí Santandreu
(Consiliari), Miquel Badia (vocal), Reverend Josep Muixi (Rector de St. Joan) i el Dr. Ramon Huch, segons podem saber pel diari Lo Pi de las tres brancas
(25-12-1898, núm. 3, Any I), on també trobem el nom oficial del teatre del Foment Catòlic: Colón. Però es coneixia més amb el nom de Cal Minga. Fins a
1918 els Pastorets es representaren a Cal Minga, al carrer de Berga nº2. Segons J. Montanyà, era un escenari petit de dimensions i baix. Al 1896, s’hi
representa l’obra Santa Eulàlia amb motiu de la celebració de la patrona de Berga. La interpretava un home. Encara no hi havia llum elèctrica i l’escenari era
enllumenat al prosceni per llums d’acetilè. Va estar a punt de cremar-se, però tot quedà finalment en un ensurt.(Centenari dels Pastorets de Pitarra a
Berga)
El 1889 s’inaugura el Ateneo Bergadán, el primer Casino que tenia com a finalitat la instrucció, per la qual cosa s’impartien classes de lletres, de ciències,
de dibuix, de música, etc... També s’hi donaven conferències. Els presidents eren Jacint Vilardaga i Cañellas, i Llorenç Picart i Pons, notari. (efemèride nº
287)
Vilardaga comenta a l’efemèride nº 537, (28-4-1912) que es constitueix la societat Ateneu Bergadà en substitució del centre canalista fundat el 1892.
Ambdues societats eren de “recreo y esparcimiento”. El president de l’Ateneu és primer en Joaquin Serra i Huch i després en Josep Viladomat i Rodergas.
El dia de Nadal de 1900 s’inaugura el primer Teatre digne i ben condicionat (amb llotges, circular, amfiteatre) per a funcionar com a tal, anomenat Frontón
Bergadán, del qual en parla Lo Pi de las tres brancas:
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“Lo dia de Nadal va obrirse al públich lo nou teatre que segons creyém s’anomena “Frontón Bergadán”.
Per avuy no parlarém del nou edifici: esperarém á quan se fassi la verdadera inauguració; puig, donat l’estat en que ‘s troban las obras, no podém acceptar
com á tal la verificada aquell dia.”
La primera representació és la de la sarsuela El rey que rabió, l’opinió de la qual ens proporciona el mateix cronista del diari esmentat (12-1-1901, nº 50):
“En quant á l’execució de la obra que va representarse, que no va passar de ser un mal ensaig, no podém serhi massa rigurosos tenint en compte la
precipitació ab que tingué de prepararse. Sort que l’empresari va tenir la bona idea de que prengués part en la funció la societat coral “Unió Bergadana”, la
quina va fer-se aplaudir cantant ab l’ajust á que ns té acostumats (...) Y de la obra representada què ‘n dirém? Deixant á part la poca oportunitat de posarla
en escena lo dia de Nadal, feren aplaudir tots los que hi prengueren part, y El Sacristán de San Justo en que ja no ‘s feren aplaudir de bon tros tant notant-se
en alguns ab las llambregades que donavan al apuntador, estar ben insegurs dels seus respectius papers”
L’edifici és fet construir per Jacint Vilardaga en una antiga casa de la família Altarriba, al carrer de Sant Francesc. El mes d’abril de 1901 representen Lo
Sant Cristo gros i el sainet Cura de moro, però després tanca les portes “esperant que vinguin segons diuen millors temps” (Lo Pi de las tres brancas, 16-41901, nº 57)
En aquest mateix teatre, l’1-10-1906 comença a funcionar el cinema a Berga (dissabtes i diumenges). Aquest teatre era seu del Casino Berguedà, i el 1905
és ocupat per la Societat “Casino Moderno”.
El 29-6-1907, es crema el Teatre del Frontón. La catàstrofe és provocada per l’incendi d’una de les pel·lícules que emetien aquell vespre. El foc destrueix
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totalment el teatre del Frontó, només queden les parets mestres, però es torna a obrir renovat i ampliat el 8-12-1907. La sessió inaugural torna a projectar
cine, igual que la nit de l’incendi. Cinc anys més tard aquest teatre passa a anomenar-se Casino Moderno, el 25-9-1912. El president és l’advocat D.
Salvador M. Miarons i Monegal.
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La crisi econòmica de 1918 provocà la fallida de diverses cases de banca, entre elles la Banca Miarons de Berga que restà deutora del Banc d’Espanya per
una quantitat de 33.500 ptes. La finca del Casino Modern, registrada a nom dels seu mecenes el Sr. Miarons, fou embargada i subhastada. Sectors catòlics
procuraren els diners per rescatar-ne la propietat: el Comte de Fíguls (molt enriquit amb el negoci del carbó durant la I guerra Mundial) donà 30.000 ptes.-un
dineral en aquella època, i altres persones hi contribuïren posant la resta. Un cop adjudicada la finca en la subhasta als nous propietaris, es constituïren en
Patronat i d’aquí prové el nom del teatre i es féu una nova societat, el Centre d’Acció Social Catòlica a la qual s’afegiren els socis de la dissolta del
Foment Catòlic. Durant molts anys, l’entitat fou regida per una junta elegida pels socis.
En nº 32 de la revista Ecos (octubre de 1958) se’ns informa que el Ministerio de Gobernación ha autoritzat la constitució de l’entitat cultural “Casal
Bergadán” que té com a finalitat agrupar activitats culturals i artístiques de la població i per tant, tindrà diverses seccions com ara la de Teatre, pintura i
fotografia. El president de la nova agrupació és en Florenci Trasserras. El domicili social és al Cafè Colón, al carrer de la Ciutat nº 2. Pel nº 84 (febrer de
1963) de la mateixa revista ens assabentem que dita entitat havia suspès les seves activitats pel manca d’un local social apropiat i que després d’algunes
ros
mque
gestions, li ha estat ofert el local del Patronat d’Acció Social Catòlica, peratal
ariapugui portar a terme el programa que s’havia proposat feia anys. L’antiga
errles
Junta del Casal conjuntament amb els elements actius del Patronat han començat ja asfer
per agrupar els socis de les dues entitats.
a.gestions
cat
La capacitat del local del Patronat –un cop fetes les reformes que es fan posteriorment al trasllat
de la Farsa al T. Munic.-, on es porten a terme els assajos i
les representacions, és de 395 espectadors. L’escenari té 6 metres de boca, 7 metres de fondària i 11 metres d’amplada interior. El ciclorama és de 9 x 6m,
disposa de tres cortines americanes amb els seus components “kirs” i una cambra obscura.
La Congregació Mariana, coneguda popularment per “La Congre” fou fundada a Berga el dia 21-5-1922 essent el primer consiliari el reverend Ramon
Costa Prevere. El primer director fou Hº Emilio de les E.E.C.C. i el primer president, el Sr. Ramon Foix. El primer local social el tingueren al carrer del
Reverend Comellas, núm. 7. Els diumenges a la tarda hi fein cine infantil, se’n van fer càrrec en Josep Mª Tuyet i en Costa. Com que feien molt de soroll, el
propietari els féu fora i es traslladaren en un primer pis del carrer Major, segons llegim a la Memòria que van editar el 18-12-1949 amb motiu de la
celebració de les bodes de plata de la Congregació Mariana de Berga. Els anys 1923-28 són de constitució, de 1928 a 1933, de formació; després de la
guerra es retorna a l’activitat normal trencada pel conflicte bèl·lic i el 1942, habiliten una església del Vall (Passeig de la Indústria), a l’altra banda d’on
havia hagut l’Òpera, i hi inauguren un local social on també s’hi fa teatre (conegut popularment com “la Salut”) i alguns dels seus membres seran després al
Patronat (des del 1951) i a la Farsa (des del 1958). Un dia entre setmana, s’hi feia teatre, car s’explotava com a cinema els caps de setmana. Hi actuava
també el grup Amics del Teatre, que no tenien local propi i treballava amb fins benèfics, però sobretot ho feia al Casino. En Josep Noguera i Canal dedica
dos articles a la història de l’església “La Salut” que donà nom al teatre a Regió 7 (8 i 15-2-1986)
A la Sala d’Actes del Convent de Sant Francesc també es feia teatre, a càrrec dels seminaristes.
El 1913, s’aixeca en un hort de la Ronda de Queralt comprat al Marqués de Puertonuevo, successor de l’antiga família bergadana Bru, un gran edifici que
s’inaugura el 8-9-1913 com a Casino Berguedà, fet construir per una secció del Casino Modern que se n’havia separat per desavincences amb els que s’hi
quedaren: D. José Piquer i Rosal i D. Jaime Felipó i Badia. Les obres duraren un any segons el projecte de Ignasi Maria Colomer, descartant així d’altres:
Francesc Joan Canals, mestre d’obres i l’arquitecte Roc Cot i Cot.
Disposem dels plànols d’aquests projectes.
FOTOS: Casino, Església i convent de St. Francesc i el Patronat
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El de Canals, segons un informe del mateix mestre d’obres, tenia aquestes característiques: la façana que ell considerà principal està formada amb set pilars
de totxo col·locats a tres metres i vuitanta centímetres de distància l’un de l’altre. Aquests pilars tenen una amplada de 40 cms. i una alçària de sis metres. El
que queda entre els pilars està cobert de totxo de cinc centímetres d’espessor i col·locats en quadres de fusta de pi.
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La façana oposada a la principal està construïda de manera que els tres primers metres són de paret de prop de 30 cms. de gruix, i a partir d’aquí pugen pilars
de totxo de trenta centímetres.
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La coberta es recolza sobre els pilars d’aquestes dues façanes, a través d’unes armadures de fusta de pi.
La façana té moltes obertures (10 entre portes i finestres), cosa indispensable per reunir les condicions higièniques que ha de complir com a teatre d’estiu.
El projecte de Francesc Joan Canals té l’estil propi dels mestres d’obres: edificis amb totxo i amb estructura de fàbrica, estil que conservava en totes les
seves obres.
El projecte definitiu de Colomer, del qual actualment només es conserva la façana i modificada, es realitzà quan era arquitecte municipal de Berga Alexandre
Soler i March i, per tant, en Roc Cot i Cot ja era mort.
Els plànols, conservats a l’Ajuntament de Berga (Leg. 687: Instancias con planos, 1903-1904) són signats el 7-10-1912 i aprovats per l’arquitecte municipal
el 14 d’oct. del mateix any.
El Casino Berguedà és un edifici aïllat, de grans dimensions, que consta
rodesatres nivells: soterrani, planta baixa i una planta. Té una estructura típica de parets
mar
de càrrega i una coberta de teula en diversos vessants.
iase
rrapunts
Pel que fa a la façana, està feta de totxo posteriorment arrebossat i obra vista en alguns
.catcom a elements decoratius. La part inferior és de pedra, que
dóna sensació de solidesa a l’edifici.
Té moltes obertures, les finestres són molt allargades, a la part superior de les quals prenen una forma esglaonada que l’allarga més, a la part inferior tenen
una mica de barana de ferro forjat. En el projecte del’Ignasi Maria Colomer, les finestres de la part de l’edifici corresponent al cafè, les trobem de dues en
dues, i n’hi ha un total de sis. Però en la construcció real s’eliminà l’esglaonament per engrandir-les i el parell de finestres situades més a la dreta de la
façana s’han convertit en una altra entrada al cafè.
A més, a la part superior esquerra de la façana se suprimí la terrassa existent al plànol. Es van treure unes obertures previstes al projecte i s’hi van fer d’altres
no presents al plànol. La construcció durà un any.
L’edifici originari és de finals del Modernisme: es nota en la utilització dels materials i els elements decoratius (l’obra vista, la forma de les finestres, el ferro
forjat) La casa de Joan Rosal i Josep Gassó de la Ronda Queralt (1913) del mateix arquitecte es relaciona pels materials i les solucions arquitectòniques
emprades amb el Casino. L’arquitecte tenia un estil molt definit.
L’edifici és cafè, fonda i T. Munic. després de ser cinema. Els presidents del Casino foren Jaume Satorras, Josep Cardona, Josep Picart, Llorenç Picart i
Pons, Salvador M. Miarons, Domènech Pou i Enric Puig. (Efemèride nº 545)(foto a baix)
A principis dels anys 30, en M. Sistach i J. Corominas de Puig-reig compren el Casino Berguedà amb la intenció de fer-hi cinema. Corominas ho deixa i
Sistach continua explotant-lo com a tal fins als anys 80, moment en què tanca per no ser rendible.
L’any 1955 s’hi va fer una important renovació tant a l’exterior com a l’interior, per tal d’adequar degudament l’edifici a les funcions de cinema. Es
construeix l’escalinata d’accés i l’entrada principal, el vestíbul on es fan exposicions actualment. Es remodela l’interior amb l’eixamplement del pati de
butaques.
Aquestes obres foren dirigides per l’arquitecte barceloní Guillermo Arús, el qual ja havia treballat en diferents cinemes de Barcelona.
Per la revista Ciutat (núm. 50 juliol/agost de 1984), podem assabentar-nos que el 1984 la cantant Montserrat Caballé inaugura el Teatre Municipal. Té lloc la
pràctica inauguració del Casino Berguedà com a T. Munic., ja que el mateix dia del recital del diumenge 22 de juliol, a l’Ajuntament en Ple Extraordinari
havia pres aquesta decisió en una gairebé unànime votació.
Al núm. 70 (gener-febrer de 1987) del mateix full informatiu municipal, Ciutat, hi trobem una valoració del T. Munic. Durant el segon semestre de 1984,
tingueren lloc 22 actuacions a la sala d’espectacles i una exposició al vestíbul. Al 1985, 53 act i 12 exposicions Al 1986 augmenta el nombre d’actuacions
fins a 59. Hi varen concórrer més de 34.000 espectadors.
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L’Ajuntament creu arribada l’hora de consolidar el T. Munic. començant a dedicar dins les possibilitats de cada pressupost, les inversions que facin possible
la correcta adequació del Teatre.
La inversió per al 1987 és la partida de quatre milions i mig de pessetes, dels quals un i mig els posa l’Ajuntament i la resta s’espera obtenir de la Generalitat
i de la Diputació per construir els vestidors, canviar els comptadors, i fer una nova instal·lació elèctrica de la sala, a més de la construcció de la tramoia, la
cabina de la llum, un magatzem, etc. En un informe del dotze de març sobre les obres de construcció dels vestidors al T. Munic., a càrrec del pressupost
general, hi consta la quantitat de 2.559.603 ptes., sense comptar la instal·lació d’aigua i elèctrica. El 31 de març. la quantitat total és de 3.428.059 ptes.
Al cinema Catalunya (inaugurat el 1951) també s’hi fan reformes, s’adequa l’escenari per tal que tingui més profunditat i es pugui aprofitar per al teatre i
altres activitats culturals (concerts i recitals)
De fet, al cinema Catalunya –propietat del Sr. Espel- ja s’hi havia representat obres de teatre antigament, com ara Terra Baixa amb l’Enric Majó. La seva
inauguració, un cop reformat, és prevista per al 21-8-1997, però es retarda un dia.
A Regió 7 (15-8-97) publiquen la notícia “El Catalunya salva el teatre a Berga”. Fa referència a l’acord a què arriba l’Ajuntament de Berga –segons ho
anuncia el propi alcalde Jaume Farguell en el decurs d’una roda de premsa- amb els nous llogaters del cinema Catalunya, el Circuit Urgellenc, per fer-hi
obres teatrals mentre decideix què fa amb el Casino Berguedà, si s’arranja (amb un pressupost de 120 milions) o es fa un teatre nou (amb una despesa d’entre
150 i 170 milions de pessetes) Diu l’alcalde que així s’afegiria un nou escenari als ja existents, el Teatre Patronat de la Parròquia, l’amfiteatre del parc de
Lledó (inaugurat el 19-3-83), el teatre de Cal Rosal i el vell i el nou pavelló poliesportiu.
Els Pastorets hauran d’esperar que el Casino sigui remodelat, ja que els decorats que hi ha són fets a mida de l’escenari del Casino. No obstant això,
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l’alcalde creu que hi ha espais suficients per fer-los i recorda que abans s’escenificaven al Patronat.
El 1998 el T. Munic. és remodelat amb un pressupost de 40 milions de les antigues pessetes. En una primera fase s’escurça la platea cinc metres., en aquest
espai, s’hi ubica la cabina de comandament de llum i so i un ampli passadís d’entrada per a la distribució dels espectadors. Es millora el pendent del pati de
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butaques, que s’eleva 70 cms. per la part de darrera i baixa gairebé 50 cms. pel davant. Les butaques es col·loquen en dos passadissos semilaterals, cosa que
permet aprofitar la part central, que és sempre la més òptima per a la visió. Es fan noves la calefacció-refrigeració (pel sistema aire mixt aigua-aire) i la
instal·lació elèctrica a la sala.
A l’escenari, les millores són notables: s’hi fa un fossat de 50 m 2 que dotarà l’equipament d’un important i necessari sotaescenari. S’eleva també el teler que
suporta els decorats (tres i mig metres) dotant la caixa escènica d’una alçada inferior pràcticament quinze cms. que permetrà tot tipus de muntatges. Es
garanteix la seguretat amb dues portes d’emergència que s’obren a platea i a l’amfiteatre. Es preveu l’accés i serveis per a minusvàlids. Està previst posar
butaques noves a la platea, tot i que encara no està clar el seu finançament. No així a l’amfiteatre, que hauran d’esperar una següent fase.
Queden pendents també l’arranjament de les taquilles i la sala d’espera, els vestuaris i la construcció de més serveis i l’escalinata d’accés, així com
l’arranjament de la façana de l’edifici.
rosa
mar són 10 x 5,5 de boca, i 18 x 11m. a l’escenari. Veure dades actualitzades
Actualment (2001), el T. Munic. té una capacitat per a 500 persones, i les mides
iase
rramusicals
(2011). Josep Mª. Salat, de la Regidoria de Cultura és el programador de les activitats
.cat i teatrals que s’hi fan (2001). (fotos Casino, plànol, Teatre
municipal)

Interior del Teatre Municipal (2011)
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Per últim, hem d’afegir que també va existir un cinema-teatre que es deia Coliseum al carrer del Grup Escolar, que va durar pocs anys; però no podem
donar-ne més informació.

b. ELS ELENCS TEATRALS DE BERGA
En els programes de mà consultats, d’on hem extret bona part de la informació, hi figuren els títols de les obres, el repartiment i el local on foren
representades, així com la data de la representació en la majoria dels casos, entre altres dades curioses o comentaris breus sobre l’obra. També hem extret
molta informació de la premsa berguedana a què hem pogut tenir accés: Lo pi de les tres brancas, La Comarca Bergadana, que ens informen del teatre de
finals del XIX i principis del XX, i les revistes locals Berguedà, Berga, L’Erol, El Vilatà, Ecos, Ressò, Ressò de Ressò, El Carrilet... fulls municipals com el
Ciutat, sense oblidar el diari local Regió 7, documents que solen afegir un comentari crític sobre l’actuació. No obstant això, de vegades, la informació
obtinguda és incompleta. Per exemple, el diari El Pi de les tres branques (núm. 4, del 10-8-1920), hi trobem el comentari de la visita a Berga d’Àngel
Guimerà per presidir la representació del seu drama Mar i cel, però no sabem on es va representar ni qui la va interpretar.
Segurament es van interpretar més obres de les que anotem aquí en altres locals al llarg del segle XX i abans i tot. Probablement s’han representat
puntualment obres a càrrec de grups de gent diversa que no han prosperat o s’han reunit per celebrar quelcom en una ocasió única, com el grup Talia que
només va fer una representació L’estàtua i hi intervenen actors de diversos grups (en Basora, Vilardaga, M. Solà, boletaires, entre d’altres); però hem de
concentrar-nos en aquells grups dels quals tenim documentació escrita o testimonis i això és el que hem procurat fer. La resta són suposicions que, ara per
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ara, són molt difícils de consignar. Potser un dia sorgeixin testimonis de grups o locals, dels quals ara per ara tenim només una informació parcial, i puguin
completar-la.
Els GRUPS DE TEATRE nascuts a Berga i que han actuat en algun, o en més d’un, dels espais esmentats en el capítol anterior són:
JOVENTUT ANTONIANA (local del c/ Mossèn Comellas)
ORIENTACIÓ CATÒLICA FEMENINA (Esplai)/MASCULINA DE LA CONGREGACIÓ MARIANA
AMICS DEL TEATRE
SECCIÓ DRAMÀTICA DEL CENTRE D’A.S.C.(Patronat)
ART I JOVENTUT
GRESOLA
SEMINARISTES DEL CONVENT DE SANT FRANCESC: ofereixen diverses representacions de La llum de l’Establia de Pàmies el 1961,
però no van ser les úniques.
SECCIÓ DRAMÀTICA DE LA SOCIETAT CORAL UNIÓ BERGADANA
LA FARSA
rosa
CALAIX DE SASTRE
mar
iase
ANÒNIM TEATRE (veure J. Cussà Teatre al Berguedà, 2)
rra.
TRÀFEC TEATRE (veure L. Canals)
cat
CÍRCOL JUVENIL que es reuneix en els baixos de la Ràdio Berga.
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5.
6.
7.

Com que aquests elencs i d’altres que no són pròpiament de la ciutat berguedana, han actuat en diferents locals, de vegades perquè no disposaven de local
propi; hem optat per incloure, en alguns casos, les actuacions d’un grup dins el conjunt de les representacions que s’han fet en un escenari concret d’un dels
locals; i en altres casos, hem preferit dedicar-los un capítol a part, cas dels grups joves Anònim Teatre i Tràfec Teatre, que signifiquen una evolució en la
forma de fer teatre a Berga en els darrers deu anys.
Així doncs, revisem les funcions (excloem els Pastorets, que han merescut un capítol a part) que es van fer en els escenaris de la ciutat, amb el benentès que
paral·lelament estudiem els grups locals i d’altres.
AL TEATRE QUEVEDO (Cafè de Cal Negre), tenim notícia que s’hi representaren les següents obres (incloem les sarsueles):
La nit de St. Joan de 1899 (segons consta a Lo Pi de les tres brancas, 7-7-1899, nº 14, Any II) amb un ple com mai no s’havia vist, el públic berguedà
assisteix a les sarsueles La marcha de Cádiz i La viejecita, i entreactes, el sainet El asistente del coronel. L’opinió del cronista és que l’execució de les
obres fou acceptable, però a més es queixa de la demora excessiva en els descansos, demana que “els intermedis no fossin tan llarchs, puig que al
sortirne a las dos de la matinada, trobem que a las parpellas se’ls hi escursa un xiquet massa la racció del repós”. Aquest comentari ens dóna idea de la
sessió habitual de teatre a l’època; durava tota la tarda i es perllongava més enllà de mitja nit. Per la Patum, també es va fer sarsueles.
Per la Festa Major de Sta. Eulàlia del mateix any, s’hi representa una altra sarsuela: La Tempestat. El 1901, per la verbena de St. Joan, també es fa la
sarsuela La cara de Dios.
A l’estiu de 1901, com era habitual en aquesta època de l’any, venien a la ciutat de Berga companyies foranes i una de les que va obtenir més èxit fou la
Cia. dramàtica dirigida pel senyor Fages i la senyora Tarés. Les primeres obres les representades durant aquest temporada són: De mala raza, La portera
de la fábrica, Fedora, La Dida i La Dolores. Els comentaris que en fa Lo Pi de las tres brancas són favorables, les funcions tenen èxit, perquè el
repertori escollit de les obres és executat amb molt encert i bon gust. Feia més de dotze anys –diu el cronista- que no havien tingut el plaer de fruir
d’una companyia tan arrodonida i seriament artística. Li demana, però, al director de la Cia., que inclogui més obres catalanes al repertori.
Aquesta mateixa Cia. posa en escena a mitjans de juliol de 1901 el juguet còmic del berguedà Àngel Salabert Joc d’amor, el qual rebé una forta ovació
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al final de la representació.
Al cap d’unes setmanes, la mateixa companyia li representa Niu d’embolics. Aquestes dues obres d’en Salabert “són dues produccions germanes encara
que de fesomia diferent”, diu el cronista del diari (4 8-1901, nº 64) i continua opinant que la primera és més consistent i literària que la segona, i aquesta
més moguda que l’altra. La primera té menys “vis còmica”, però els acudits són escollits i del millor gust, mentre que la segona, és un seguit
d’ocurrències que tot i vulgars, van fer esclatar molt sovint les rialles de la concurrència. Ambdues estan “garbosament escrites essent lo diàlech seguit,
sense grops remarcables y sobretot espontani.
Al donar la enhorabona al senyor Salabert, desitjém véurel en obras de més empenta y més personals per las que demostra tenir facultats apreciables”
La Cia. de Fages interpreta després el drama passional de J. Nogué i Roca Los Desheredados, que ja havia tingut èxit a Barcelona. Obra que prescindeix
de superfluïtats, que porta el seu desenvolupament a conciència i empra un llenguatge adequat als personatges, ben dibuixats; senzill i tendre, a voltes,
vibrant i contundent, d’altres vegades, però sempre correcte, esculptural, matisat en pensaments i judicis encertats i lliure d’amaneraments i
carrincloneries. Pel que fa a l’execució, correspongué dignament al nom de la Cia. Només lamenta no haver-la vist representar en català, malgrat la
traducció esmerada. Aquest és el comentari que fa el cronista del Pi de las tres brancas (nº 64, 4-8-1901) sobre l’obra.
Al començ de setembre, té lloc la posta en escena del drama Caín y Abel, en benefici del actor senyor Carnicero de la companyia de Fages, seguit del
juguet còmic Bona jugada de Salabert, que no està a la mateixa alçada que les altres obres d’ell. Lluís Guitart fa d’apuntador a la Cia.
Segons El Teatre català, a principis de juliol de 1910, s’acomiada una Cia. procedent del Romea de Barcelona, dirigida per August Barbosa que
representà amb èxit el drama d’en Gual La pobra Berta i La dèria de don Pau.(nº 196, 9-7-1910)
El 4-8-1912 s’estrena amb gran èxit el quadre de costums judicials La vara d’en Sisó, de D. Angel Salabert i Balaguer, secretari del Jutjat Municipal.
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La Joventut Antoniana hi representa La Rosa del Jericó (en parlarem al capítol dels Pastorets), i anuncia en el mateix programa de Nadal de 1924, per
al Primer dia de l’any 1925, l’estrena de Les boires d’en Ramon Vinyes.
La Secció dramàtica de la Joventut Antoniana també presenta San Hermenegildo un 7 de desembre, drama històric en tres actes. Ens diu el programa
que és una “visió clara, espill, del que sigueren les lluites entre catòlics i arrians durant l’any 586. Pare arrià, es converteix al catolicisme per la seva
esposa Inagunda. Portat a Tarragona, morí decapitat a mans dels soldats, al negar-se valentment Hermenegildo a rebre la comunió de mans del Bisbe
arrià. Leovigild conferí el trono a Recaredo que es convertí poc després en el tercer Consell de Trent.” Després fan el sainet La llufa.

at
.c

ra

r
se
ia

ar

AL SALÓ O TEATRE CATALUNYA de la Pl. de St. Joan també s’hi representaren obres els anys 20 i fins i tot més tard. Pels programes consultats,
rosa
mar
podem donar alguns títols:
ia
Per Pàsqua de Pentecosta, (15-5-1921), s’estrena la farsa en tres actes de gran èxitsalerRomea
ra.c barceloní L’amor d’una princesa, amb decorats de la Casa
t de 1,5; 1,25; 1 o 0,60 ptes.
Manén Muela i el vestuari de la Sastreria Mora de Barcelona. El preu de l’entrada pel no sociaés
Per la mateixa diada, (20-5-1923), s’estrena la Rondalla escènica en 4 actes i 9 quadres d’en J. Mª. Folch i Torres La Rosabel de les trenes d’or, dirigida
per Ramon Obiols i Compte, amb set decorats expressament pintats per a aquesta obra per en Ramon Minoves i en Pere Vilaplana. L’Orfeó Berguedà
actua en la coral del darrer acte amb música de Marià Miró. Els intèrprets són els següents: Lluïsa Orriols (Rosabel), Mª Cortina, Carme Agelet, Pepeta
Valls, Carme Pey, Sabina Tomàs, Mercè Comellas, Lluís Miró, Josep Miró, Martí Carreras, Josep Fornell, R. Ribera, Felip Ferran, Anton Puig, Lluís
Calvet, Pere Vilaplana, J. Carreras, J. Bonet, Josep Mas, A. Sala, J. Guixé, R. Vilanova, Josep Casòliva, Nen Comellas, Nen Orriols, nen Valls, nen
Escobet, nen Armengou i altres.
De forma extraordinària, el dijous 28-8-1952, l’agrupació teatral de Berga Amics del Teatre posa en escena la comèdia en tres actes de Carles Soldevila
La creació d’Adam. El repartiment és el següent: M. Ballarà (Magda), P. Felipó (Susanna), N. Ballarà (Camila), A. Capallera (Sara), S. Camps (Úrsula),
C. Capallera (Adam), A. Guiriguet (Martí), R. Vilalta (Tinet), R. Sala (Ramon), J. Vilà (Jardiner).

AL TEATRE DEL FOMENT CATÒLIC (Cal Minga)(societat fundada el 1886), la Secció Dramàtica representà les obres que segueixen a continuació
(excloem Els Pastorets).
El novembre de 1897 es representa una obra d’Enric Ribera La Montanyesa, el desembre el drama Sta. Eulària (es cala foc quan s’està representant el
tercer acte, però no passa de ser un ensurt, es cremen, això sí, telons i bastidors), també els Pastorets i el sainet En Tinyeta per Nadal, el dia de la
Circumcisió es fa una altra, el títol de la qual desconeixem.
El 8-12-1898 es representa Els Trabucaires i s’estrena Las trageries d’un solté d’Enric Ribera. El mateix any, el juliol es fa La noche de san Jaime o
La quema de los conventos i la xistosa peça Trip-trap.
Per la diada de Sta. Eulàlia de 1898, a la nit, “ab un ple a vessà ‘s celebrà ‘n lo Teatre Colón del mateix Foment Catolich (...) l’obra ‘n tres actes d’En
Francesch Oriach Sense Esperansa que no deixá pas satisfet de bon tros a una tercera part del públich, causa sens dupte de la falta d’ensaitx”. També
s’estrena el sainet Raresas del Avi “original del nostre ben volgut amich y company y lo secretari del Foment Regionalista, Enrich Ribera”, que si
agradà el públic. Aquest obra d’E. Ribera també es fa pel Any Nou amb Els Pastorets.
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El 1907, s'estrena al Foment Catòlic l'obra de Josep Espel Valents ruchs i ruchs valents (1/02/1907)
Segons ens informa l’efemèride nº 577 del 31-8-1916, el 8 i 9-9-1917 s’estrena al teatre del Foment Catòlic el drama històric en un pròleg, 3 actes i 8
quadres La troballa de la Verge de Queralt de D.José Espel, capellà d’Obiols, en commemoració de la solemne diada (s’ha celebrat aquests dies el
primer aniversari de la coronació canònica de la Verge de Queralt), amb escenografia d’Hipòlit Alsina. Actuen R. Ribera, J. Casals, J. Costa, J. Sensada,
en el pròleg, M. Molera, Srta. Blanxart, els senyors Muñoz, J. Font, C. Capallera, H. Alsina, A. Els quadres són: “Berga destruïda, Amagatall de la
Verge, Preparació d’un crim, L’odi del comte, Caputxo de l’Aldric, La presó dels castell, Defensant la ignoscència i Trovalla de la Verge” Bonet, J.
Guix. El preu de l’entrada és de 7,5 i de 50 cts.
L’obra es basa en fets històrics i tradicionals, està molt ben desenvolupada i escrita, segons la crítica de Vilardaga, està escrita “con tal pulcritud, viveza y
entusiamo, que bien denotan que en ella puso el reverendo Espel todo el sentimiento de su alma bergadana. Tanto el decorado de sus varias escenas como
el vestuario apropiado a las épocas, fueron tan espléndidos, como era de esperar y los actores aficionados le dieron interpretación perfecta.”
L’obra tingué molt d’èxit, obligant que el teló s’aixequés diversos cops i l’autor pugés al prosceni per rebre els aplaudiments.
A continuació, es representa el “disbarat còmic-líric-coreogràfic” L’agència d’informes comercials, interpretada per Molera, Casals, H. Alsina, J. Costa,
J. Sensada, R. Ribera i J. Miró.
El primer dia de l’any 1918 es representa l’obra policíaca Jimmy Samson., el lladre misteriós, en tres actes i quatre quadres, de Pau Armstrong, en
traducció de Carles Costa. Els intèrprets són els següents: R. Ribera, J. Miró, H. Alsina, J. Sensada, J. Costa, J. Casals, J. Font, A. Bonet, L. Soler, J.

m
sa
ro

Parera, J. de Senerpleda, A. Bonet, nen Serra i nen Tuyet.: “Acabarà tan interessant programa amb l’espatotxada en un acte i en prosa La ciencia
telepática”. Els preus són 0,5 ptes. a preferència i 0,30 a platea. L’espectacle dura 5 h.
LA SOCIETAT CORAL UNIÓ BERGUEDANA, secció d’afeccionats fundada per Ramon Obiols, representa Genoveva de Bravante el 4-1-1925:, és
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un drama històric en vuit actes i en vers d’en Josep Vinyals, prèviament autoritzat per la Censura Eclesiàstica el 19-2-1889.
El repartiment fou: Sra. Carme Rodríguez de Guert (Genoveva), R. Miró, J. Camprubí, Marc Matamala, Josep Miró, Rafel Castilla, Manel Huch, Joan
Font i altres.
El nou decorat que s’estrena es deu als Germans Escobet, el vestuari als Garcia. Diu el programa que “finalitsarà la vetllada amb la gatada en vers,
posada en escena per Matamala, Guitart, Soler, Huch i Josep Miró Un bateig a cops de punys.

SALA D’ACTES DEL CONVENT DE SANT FRANCESC
Hi actuen els seminaristes franciscans, segons podem saber per la revista local Ecos en diverses representacions com La llum de l’establia de Pàmies per
Nadal, però també n’han fet d’altres en què obté èxits de representacions i d’assistència, segons ens informa el nº 59 del mes de gener de 1961 de
rosa
ma
l’esmentada revista.
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AL SALÓ-TEATRE DE LA CONGREGACIÓ MARIANA, local inaugurat el 1942, hi actuen els/les joves d’Orientació Catòlica. L’entitat religiosa
és dirigida pel Reverend berguedà Josep Santamaria (Ramon Calderer era el procurador i delegat comarcal de propaganda) Els joves congregants (J.
Casafont, Pep Sagrado, Jordi Puig i Josep Sensada) representen un “cuadrito navideño: La estrellita de oro. Ens consta pels programes i cartells que hi
van ser representades moltes obres. Les que coneixem (incloem les que es fan en altres locals també) són les següents:
-L’Orientació Catòlica Femenina es dividia en dues seccions:
La “sección menor del Grup Esplai de l’O.C.F.” posa en escena la comèdia Les bones obres de Rius i Vidal per la Festa de St. Pere, un dia de 194? al
Saló-Local de la Congregació Mariana.
A continuació, la secció “Mayor” representa el drama original de F. Gay Pbro. La Pubilleta de Muntalt interpretada per Mercedes Segon (Baronesa),
Nuria Calderer (Princesita), Mª Rosa Ferrer (Ceguita), Neus Ballarà (Macarina), Núria Llimós (Madre Abadessa), Maria Currubí (Sor Iluminada), Anita
Forné (Tarina), Júlia Comellas (Beló), sota la direcció artística de Montserrat Ballarà. El programa està tot en castellà, tret dels títols de les obres.
-El mateix quadre escènic de la “Juventud Femenina de Acción Católica” al Saló-Teatre de la Congregació Mariana (dge. dia 30, de 194?) porten a
escena El collaret de la Princesa, drama en tres actes original de F. Gay, Pbro. Montserrat Ballarà dirigeix el quadre format per C. Guitó (Baronessa),
M. Currubí (Rosalia), M. Ballarà (Calamanda), J. Comellas (Princesa Elisenda), Neus Ballarà (Fermina), V. Llucià (Basilisa), N. Calderer (Inés), F.
Gendrau (Fabiana), Rosa Ribera com a apuntadora.
-La secció “Esplai i Descans” de l’Orientació Catòlica Femenina de Berga, representa a Borredà el 15-8-1941, a la tarda, la comedieta en un acte i en
vers, original de Josep Bellostes La gitana, interpretada per Neus Ballarà en el paper principal, Conxita Segon, que fa de Sra. Cinta i la Núria Calderer
que fa de la Sra. Pietat; a continuació porten a escena el monòleg d’A. de Rius Vidal La pageseta del mas, a càrrec de la nena Lola Huch, i per acabar,
es posa en escena la comèdia musical La molinera del molí bonic, amb el repartiment següent: Neus Ballarà (Molinera), Maria Currubí (Marquesa de
Pic-Pelat), Ramona Macià (Baronesa de Canta-Llops), Conxita Segon (Tia Tarascó), Núria Calderer (Marcelina), Maria Torrescasana (Victòria), Pilar
Gendrau (Rosalia) i Maria Costa (Amèlia). L’acte té lloc al Casal Parroquial.
-Les mateixes Congregants presenten l’esdeveniment teatral al local de la Congregació Mariana el diumenge i dilluns de Pàsqua que consta d’una
primera part de danses: La pastora Catarina, Minuet, ballet Primaveral, amb M. D. Solé (La pastora Rosabel) i M. Rivera (La Fada), i una segona part
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que presenten el drama bíblic en tres actes de R. Camps Judit, interpretat per M. Currubí (Judit), Mª R. Juvinyà (Sara), Neus Ballarà (Rebeca), A.
Sellarès (Ester), M. Ballarà (Atalia), J. Comellas (Jezabel), N. Juvinyà (Noemí) i L. Espel (Agar).
-Les mateixes congregants porten a escena el dge. 2-3-1943 “el misterio de dolor en tres actos y en verso de F. Gay Pbro. Les dones de la Passió”,
dirigida per M. Ballarà. La música és de José Baró. De l’escenografia, se’n fa càrrec en Ramon Calderer. Rosa Ribera fa d’apuntadora i de Mª
Magdalena. La Verge Mª és la Filomena Gendrau, la Pilar Gendrau fa de dona de Pilat, i la resta del repartiment és: Mª Currubi (Sàfira). V. Llucià
(Selpha), N. Calderer (Ruma), Mª L. Calveras (Maria Salomé), Valentina Sallent (Verònica), Lola Huch (Agar), Mª Rosa Servitja (Dina), Lola Pueyo
(Lia), R. Perarnau (Ruth), J. Comellas (St. Gabriel), Concepció Escobet (Àngel I), Maria Sansa (Àngel II). (FOTOS)
-La Secció Femenina col·labora en la vetllada teatral organitzada pel “Batallón Cataluña nº 4” a benefici dels menjadors de l’auxili social de la ciutat,
que es fa en el Patronat. Es posa en escena Los Marqueses de Matute.
-Disposem d’un programa que anuncia pel 18-3-1945 (Diumenge de Passió) una funció del “Grupo Escénico Femenino” de la Colonia Pons que
representarà aquesta mateixa obra escrita pel Prevere F. Gay, amb música de J. Baró, interpretada pel repartiment següent: N. Ballarà (Esposa de Caifàs),
M. Massana (Safira), M. Sunyé (Selpha), M. Pujals (Runa), N. Guitart (Dona de Pilat), P. Puig (Verge Maria), R. Vilarrasa (Maria Magdalena), L.
Vilalta (Verònica), L. Puig (Iara), P. Vilà (Agar), C. Berengueres (Dina), M. Serra (Lia), M. Junyent (Ruth), C. Riera (Jael), C. Obradors (St. Gabriel),
M. Pedrals (Àngel I), A. Pujals (Àngel II), i calaveras. “Magnífica interpretación” “Estreno de decorados, pintados exprofeso por el escenógrafo
barcelonés Manuel Domènech” . L’entrada general val 1,5, la mitja entrada, 1 pta.
El mateix grup de la Colònia Pons porta Les dones de la Passió al Centre Catòlic Cultural de Puig-reig el 25-3-1945, a les sis de la tarda.
Aquesta mateixa obra també es fa a la Congregació Mariana un diumenge, dia 5, a les 18h., però en el programa, hi falta l’any, el repartiment és un altre,
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tret de la Neus Ballarà que sempre fa d’esposa de Caifàs: Maria Currubí (Safira), Vicenta Llucià (Selpha), Conxita Artigas (Ruma), M. Ballarà (Dona de
Pilat), Filomena Gendrau (Verge Maria), Rosita Ribera (Maria Magdalena), Mercè Vilaregut (Maria Salomé), Carme Guitó (Verònica), Ramona Cunill
(Agar), Rosa Servitja (Dina), Lola Pueyo (Lia), Ramona Perarnau (Ruth), Júlia Comellas (Sant Gabriel), Mª Queralt Bofarull (Àngel I), Mª Queralt
Escobet (Àngel II), Àngels, Nenes, Dones i Calaveres Les apuntadors són Josefa Tulleuda i Àngela Sellarés. “Magníficas visiones. Fantástico apoteosis
final. Trajes de época. Espléndida presentació” segons la propaganda del programa.
-L’1-4-1943 es representa Terres enllà, obra en tres actes de Lluís Rossic i el sainet Un procés sensacional. Hi actuen José Sala Claret (Sr. Joan), José
Peix Armengou (Tomeu), Ramon Busquets Illa (Xavier), Joan Camprubí Bars (Cepat Fèlix), Antonio Escobet Gendrau (Janot), Guillermo Escobet
Gendrau (Enric)
-Les Joves d’Acció Catòlica i Congregació Mariana es presenten al IX Concurs de Pessebres, a Berga, el 6-2-1944, i en 2ª part de l’acte de repartiment
de premis, interpreten Baile de brujas (juguete cómico).
-El dge. 2-7-1944 el Quadre Escènic Esplai ofereix la sarsuela de Neus Ballarà, secretària de la J. F. d’A.C., La por de la mestressa (programa)
ros
mar del drama en 3 actes Huc el pastor per l’elenc artístic local. S’estrenen
-El dia 18-3-1945, al Saló-Teatre de la Congre té lloc la representacióateatral
iase
decorats, segons el cartell.
rra.
ca
-El mateix any la Secció Artística de l’Escola Parroquial representa la comèdia Ai, que costat una promesa i el sainet El lloro del coronel. A la nit, la
comèdia-dramàtica en 3 actes El preu de la glòria.
-El dge.17-11-1946 es representa la comèdia en 3 actes de Lluís Rossic Terres enllà, “joya de la escena católica”, i després el sainet L’hereu Pruna.
-Pels mateixos anys fan una vetllada consistent en dues sarsueles La Virgen de la Ermita pels aspirants del Col·legi Rosal, Càpsules Maüsser per la
Secció de Teatre de la Joventut d’A.C., i el número musical Los limpiabotas.
-El dge. 5-10-1947 s’inaugura la temporada amb la presentació de l’elenc artístic de joves d’A.C. de Súria que posa en escena el drama de Joan
Manubens El presidiari, seguit del “espeluznante y chistosísimo sainete” La cua del diable. En el mateix programa, s’anuncia la posta en escena
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pelquadre escènic del centre Les ombres del passat del Pbro. Francisco Gay (programa)
-El 8-12-1947 se celebra la Puríssima amb l’estrena de la Sarsuela còmica en un acte Assaig General.
-Els dies 15 (i en 2ª representació el 22 de feb.) de 1948 s’estrena la comèdia en 2 actes de J. Pons i Alsina La llegenda del castell. El repartiment és: J.
Pons, R. Sala Marcet, J. Pons, Lluís Santandreu, Josep Peix (també director artístic), Ramon Noguera, Antoni Escobet, Marià Miró i Guillem Escobet.
Dels efectes de llum i color, se’n fa càrrec Joan Giró Calderer. Com a fi de festa, presentació del “disparate cómico-lírico-coreográfico L’Agència
d’Informes Comercials.
-El dge. 14-3-1948, l’elenc de joves de A.C. presenta un programa teatral de tres hores segons el cartell: Entre cel i terra, Els inseparables, “dos finas y
humorísticas comedias originales del muy celebrado autor Apeles Mestres” i L’assaig general “con el mismo reparto del día de su estreno, se repondrá
en escena la genial y dinámica comedia-musical de José Pons”
-S’obre la temporada 1948-49 amb El calvari de la vida de Ramon Vinyes, (programa) i continua amb La creu del sud del mateix autor berguedà
(programa)
-El desembre de 1948 es reposa a petició dels amics de l’elenc de la J.A.C. La llegenda del Castell i el dia 8 del mateix mes, estrenen la peça còmica
original d’Apel·les Mestres L’honor.
-El dge. 6-3-1949, es presenta El puñal del Godo, drama en un acte i en vers de José Zorrilla, precedida un quadre compost espressament per a la funció
Una aposta original, i seguida de l’obra escrita en vers per Frederic Soler (Pitarra) La butifarra de la llibertat.
-El dia 1 d’abril es fa una segona representació de El Puñal del Godo.
-L’hereu de la Baronia, (programa)
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-El dge. 5-6-1949, representa el drama en 3 actes i en vers original del Reverend F.P. i Barris El puntal de la casa (“un encendido tributo de homenaje a
la vejez y virtud de un honrado tutor despreciado injustamente por su pupilo” diu el cartell) i a la nit, representació del poema dramàtic en 3 actes El
ferrer de tall, amb decoració i vestuari fets expressament. Com a fi de festa, la sarsuela en un acte de Los Reclutas.
-Ling-Fu, les angúnies d’un xinès (programa)
-Per aquests anys, el dia de St. Josep, la Joventut d’Acció Catòlica representa Sí... “la obra que describe una vocación sacerdotal llena de emoción e
ingenuidad. El repartiment és el següent: Lluís Barons, Ramon Aspachs, Josep Macià, Marcel·lí Casserras, J. Guilanyà, Joan Ferrer i Josep Padrós. A
continuació, es posa en escena el sainet La cova dels lladres a càrrec dels joves J. Vivó, A. Ferrer, R. Aspachs.
-Un paradís sense Eva? de Pons i Alsina ( programa)
-El dia 1-3-1953, actua el Grup Escènic Femení d’A. C. al Teatre Patronat, hi presenta el drama en dos actes La Pubilleta de Muntalt del Prevere F.
Gay, amb el repartiment següent: M. Ballarà (Baronessa), M. A. Santamaria (Princesa Imelda), Mª R. Sala (cegueta), A.M. Rius (Sor Il·luminada), N.
Ballarà (Macarina), M. Farràs (Belo), J. Comellas (Tarina), D. Clotet (Mare Abadesa).
A continuació, es posa en escena el sainet original de Montserrat Ballarà A cal curandero, interpretat per M. Ballarà, J. Comellas, P. Gendrau, A.M.
Rius, M.A. Santamaria, F.Gendrau, M.R. Sala i N. Ballarà. Aquest sainet també es representa a la Vetllada Recreativa que el Col·legi de St. Rafael
celebra per la Puríssima a Las Presas al Saló-Teatre del Col·legi.
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CASINO BERGUEDÀ O TEATRE CINEMA BERGADÀ (futur T. Munic.) Per ordre cronològic, farem ara un repàs de les obres que s’han
representat en aquest local, a càrrec de diferents grups. La majoria, però, són a càrrec dels Amics del Teatre.
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-El 6-2-1915 es celebra una festivitat literària i s’hi representen tres obres d’escriptors berguedans: Una comèdia en dos actes d’Enrique Puig
D’aquesta aigua no beuré; un drama en un acte i quatrequadres originalde Jacint Vilardaga La pubilla del Castell, i el sainet d’en Salabert La vara
d’en Sisó. (Efemèride nº 545)
-El 24-6-1927, la gran Cia. Catalana dels eminents artistes Vila-Davi representa La Puntaire de Ramon Capmany, en una extraordinària funció de 4
actes i 6 quadres (El Jurament, A la rectoria, Son aixís els catalans!, La Tornada, La Muller i La Promesa, La darrera estrofa) dirigida per Pius Davi i
protagonitzada per Maria Vila. La resta del repartiment estava format per: Trini Guitart, Marta Cazorla, Carme Roca, Rosa Flaquer, Joan Cumellas,
Joaquin Torrents, Joaquim Vinyas, Joan Munt-Rosés, Manel València, Eduard Serrahima, Esteve Tuà, Ramon Vila, Manel Casas, Joan Pla i Joaquim
Valls. Pel que fa als preus d’entrada: la butaca, 2 ptes., la 1ª classe, 1,5 la 2ª, els palcos sense entrada, 5 ptes., preferència 2,5, circular 2,25 i l’entrada
general una pta.
-El 14-6-1931, la Cia. Catalana de Grans Espectacles, dirigida pel primer actor Enric Lluelles, porta a escena El foc de les ginesteres de J.Mª.de Sagarra,
ros
obra en tres actes i nou quadres. El programa diu que es desenvolupa aelm1640,
aria té com a tema la censura a les opressions, és un cant a la llibertat dels
serr de la Cia. Anna Peris i Marta Cazorla. Els preus de l’entrada
pobles, per la qual cosa fou prohibida per la dictadura. Hi actuen les primeres actrius
a.ca
t
oscil·len de les 3, 2, 1,75, 1, 0,75, 1,5 ptes.
-El 24-7-1932, té lloc un gran esdeveniment artístic, es presenta la gran Companyia Còmic-dramàtic que dirigeix el primer actor i director artístic,
l’eminent poeta Josep Maria Bello, la primera actriu Maria Álvarez i la primera actriu còmica Matilde Sampedro: el diàleg en català original de D.
Ferrer Codina Un cop de teles, posat en escena per M. Sampedro i V. March.
També s’estrena “l’epissodi històric de les llibertats de Catalunya en cinc actes, en vers, original de J. M. Bello La terra és nostra o la cançó del
desterrat. Els intèrprets són M. Alvarez, M. Sampedro, P. Gansi, M. Vargas, L. Hernández, J. M. Bello, Sr. Pelegrí, I. Pelegrí, R. Ruiz, V. March, S.
Estruch, R. Pons, s. Rovira i Vendrell. L’acció té lloc en un poble de l’Empordà en els darrers anys dels regnat de Ferran VII. I a la nit, encara es
representa el “deliciós juguet còmic d’August Barbosa La meva dona”.

AMICS DEL TEATRE: Era un grup de joves afeccionats al teatre provinents de les dues seccions (actors i actrius) pertanyents a la Secció dramàtica
de la Congregació Mariana, ubicada a l’antiga església de Santa Rita, lloc conegut popularment com a Vall dels Estudis (Pl. Viladomat), després de la
guerra civil. El grup de les actrius el dirigia M. Ballarà i el dels actors, J. Pons i Alsina. Quan van poder actuar en una mateixa obra homes i dones
junts, es constituí aquest grup que actuà normalment en el Casino Berguedà i en altres poblacions. Normalment feien representacions amb fins benèfics.
Hi actuen les Germanes Ballarà, els Juvinyà, Capallera, Guiriguet, R. Vilalta, Josep Aspachs, R. Obiols, J. Casafont, J. Ferrer, J. Sala Claret, i T Pujol
com a apuntador, entre d’altres.
-Lo ferrer de tall, original en 3 actes, en vers, del poeta Frederic Soler (Pitarra). (17-7-1945 i 30-8-1951) El repartiment de 1951 és: J. Felipó (La
Baronessa), M. Ballarà (Agneta), J. Comellas (Rosa), N. Ballarà (Biel (manxaire), R. Obiols Compte (Mestre Jordi), C. Capallera (Boy L’Esquerrà), A.
Guiriguet (Baró), R. Sala (Arnal), J. Vilella (Ros), L. Ballarà (Dalmau). T. Pujol (apuntador) i R. Casafont i L. Ballarà (traspunts). Al cinema Toresba de
Guardiola de B., amb el repartiment següent: J. Badia (Baronessa), J. Comellas (Roseta), M. Ballarà (Agneta), R. Obiols i Compte (Mestre Jordi), C.
Capallera (Boy), N. Ballarà (Biel), A. Guiriguet (Baró), R. Sala (Arnal), R. Vilalta (Dalmau), J. Vilella (Ros), J. Sala i Claret (Pere). Amb decorat
exprofès i ric vestuari, segons diu el programa de mà. (22-7-1951)
-Mossèn Janot, d’À. Guimerà, per recollir fons per reconstruir el convent de St. Francesc. El paper de protagonista el fa Ramon Obiols, fundador i
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director del grup, acompanyat dels intèrprets: J. Aspachs, Guiriguet, Capallera, Mª R. Juvinyà, N. Ballarà, M. Ballarà, L. Pueyo, L. Hernández, V.
March, J. Ferrer, R. Vilalta, J. Sala. T. Pujol fa d’apuntador, R. Casafont de traspunt, de l’electricitat i la tramoia, se’n fan càrrec J. Peix i A. Gendrau.
(3-8-1945 i 6-9-1945) Aquesta obra és representada en altres escenaris de la comarca: A la Festa de “Pasqüetes” al Teatre de la Colònia Rosal, d’acord
amb la Secció Dramàtica de la Colònia. Els preus són: 4 ptes., preferència, i 3, la butaca. El repartiment és: N. Ballarà (Rosó), M. Ballarà (Teresona), Mª
R. Juvinyà (Paula), L. Comellas (Climenta), J. Felipó (Felipa), M. Pons (Pasquala), R. Obiols Compte (Mossèn Janot), C. Capallera (Toni), A. Guiriguet
(Llorenço), R. Vilalta (Jordi), J. Ferrer (Hilari), J. Sala (Lluc), J. Juvinyà (Silvestre), Josep Aspachs (Maties) el 13-4-1947. També a la Festa Major de la
Pobla de Lillet (25-5-1947) i al Cine Imperial de Puig-reig (12-9-1948) A més dels actors i actrius que ja hem esmentat abans, el programa del 25-51947 indica el nom del tramoista que manca en la majoria dels programes del grup: Santiago Santandreu, a més de l’apuntador (T. Pujol) i el traspunt
(Josep Miró). A l’any següent reposen la mateixa obra seguida del sainet La casa d’art de S. Rusiñol. (1-12-1948) La representen un altre cop amb
motiu de les bodes de plata de la posta en escena en el Teatre-Casino Berguedà (25-3-1950) Al Teatre Bastareny de Bagà,amb el mateix repartiment
que a Borredà (21-8-49) (programa) i al Saló-Teatre Alpens (18-3-1951)
El Sindicat Local Tèxtil de Gironella organitza per celebrar la Festa del Beat Pare Antoni Mª Claret el programa d’actes que inclou la representació al
cine Ideal de dues obres a càrrec del grup Amics del Teatre: Julieta, filla única, J. Mª Folch i Torres i Mossen Janot, seguida del sainet La casa de
l’art. Tots els actes són amenitzats per la Cobla-Orquestra Barcelona. (23-10-1948)
-El 15-11-1945 porten a escena dues obres: La mà del mico, protagonitzada pel Sergent Major Morris que és encarnat per R. Obiols, al costat de Mª

m
sa
ro

Rosa Juvinyà, J. Sala, A. Guiriguet; i La Dida, obra en tres actes de S. Pitarra, en què hi intervenen els mateixos actors i actrius esmentats amb poques
variacions. Uns dies abans, el 8 de nov., s’havia representat també La Dida al mateix local, amb l’acompanyament musical del guitarrista Marcos Sitjes.
És representada també a L’Ametlla de Merola per Pàsqua de Resurrecció de 1948, en el teatre de Casserres (1-10-1948), al Teatre Casal de la Pobla de
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L.(4-4-1948) amb aquest repartiment: M. Ballarà (Paula), Pepita Felipó (Antònia), N. Ballarà (Roseta), R. Obiols (Josep), C. Capallera (Roc), J. Ferrer
(Joan), A. Guiriguet (Gregori), R. Vilalta (Genís), J. Juvinyà i J. Claret (mossos), M. Cortina, I.Cardona (minyones), S. Camps, M. Pons, Mª Rosa Ribas
i A. Capallera (Convidades). A. Riba, F. Vilardaga, J. Vilà i J. Vilella (convidats) La reposen al Casino (19-8-1948) (programa) amb el mateix
repartiment que es presenta a Teatre Bastareny de Bagà (15-8-1948) i al Centro Moral Borredà. (22-8-1948))
-La bona gent de Santiago Rusiñol amb el repartiment següent: R. Obiols Compte (Sr. Batista), N.Ballarà (Catarina, la seva dona), M. Ballarà (Dª Tulia,
germana del Sr.Batista), A. Guiriguet (Sr. Farnell, marit de Dª Tulia), R. Vilalta (Batistet, fill ), J. Ferrer (Sr. Julià, germà), J. Felipó (Lola, filla), C.
Capallera (Rafel (nebot), A. Rigat (Joan de Peña), Mª R. Juvinyà (Mariana), F. Vilardaga (Sr. Pepet), J. Sala Claret (Home primer), M. Pons Riba (Una
criada), S. Camps (Una dona), J. Juvinyà (Home segon), J. Comellas (Joana). Els preus són: 6 ptes.a preferència, 5, a platea, i 3, l’entrada general (21-81947),
-Julieta, filla única, amb el repartiment: N. Ballarà (Julieta), M. Ballarà (Dida), Pepita Felipó (Salustiana), J. Comellas (Elena), Maria Pons (Tití), J.
rosa
marR. Vilalta (Belluguet), A. Guiriguet (Granadell), J. Camprubí (Enric), J.
Casafont (Roseta), R. Obiols Compte (Jeroni Bancal), J. Aspachs (Albert),
iase
Ferrer (Josep), C. Capallera (Patau), J. Juvinyà (xòfer), F. Vilardaga (porter). Amb
motiu
rra. de la Festa Major (7-9 agost de 1948) a la Colònia Viladomiu
cat
de Puig-reig (Marçal) la hi fan també. En el Teatre de la Colònia Rosal, seguida de La casa
de l’art també de Rusiñol el 6-1-1949. A Guardiola de
Berguedà, al Cinema Toresba (16-3-1952) i al Teatre Casino d’Alpens i a la Colònia Guixaró el 22-5-52.
-Entre 1949-50, La casa de tothom comèdia en tres actes de J. Morató amb el mateix repartiment que es presenta al Cafè Jalmar de Solsona amb motiu
de la inauguració del seu Saló-Teatre completament reformat sota la direcció de l’Agrupació Solsonina d’Art Dramàtic (31-10-1948) amb el següent
repartiment: Neus Ballarà (Laura), Montserrat Ballarà (Sra. Francisca), Joana Casafont (Glòria), Antoni Guiriguet (Don Ramon), Joan Camprubí
(Cisonet), Joan Aspachs (Lluís), Climent Capellera (Minguet), José Ferrer (Magí), Ramon Obiols i Compte (Don Enric), Ramon Vilalta (Albert).
A continuació, representen La casa de l’art de Santiago Rusiñol, amb l’actuació de les germanes Ballarà, J. Casafont, J. Badia, M. Pons, A. Capellera,
Guiriguet, Aspachs, Camprubí, Vilardaga i Vilella. En un dels entreactes, R. Obiols Compte llegeix algunes de les seves poesies.
-Una noia per casar. de Josep Mª Folch i Torres (1-2-1949)(programa) A la Colònia Viladomiu Vell de Gironella per la Festa de St. Antoni Mª Claret,
Patró de la Indústria Tèxtil, en el primer any de la seva canonització-(22-10-1950) Aquesta mateixa obra la representen al Centre Moral Borredà el dia
de St. Josep de 1949 o 1950.
-A benefici d’un dels seus membres, Josep Ferrer, que es troba malalt, per homenatjar-lo, representen A mans obertes, ulls clucs, comèdia còmica en
tres actes, adaptada per Francesc Presas amb el mateix repartiment que a Borredà (2-4-1949) amb el mateix repartiment la reposen el dia 18-8-1949. Per
la Festivitat d’Antoni Mª Claret, en el local del cine de Gironella, els Amics del Teatre representen La dida i A mans obertes, ulls clucs. (23-10-1949)
-Foc Nou, comèdia en tres actes d’I. Iglesias“, interpretada per J. Felipó (Carlota), J. Comellas (Sra. Isabel), N. Ballarà (Adriana), M. Ballarà (Teresa),
M. Pons (Remei), Mª Ll. Vilalta (Jovita), A. Guiriguet (Sr. Guillem), J. Camprubí (Frederic), J. Aspachs (Eladi), C. Capallera (Sr. Nicolau), R. Vilalta
(Vicens). (8-9-1949)
-El homenatge al Mestre Ribera, al Casino, els rapsodes A. Guiriguet, Montserrat Ballarà i C. Capallera reciten La Puntaire, La Magina i De la
Guerra, respectivament. (21-9-1949)
-La Marqueseta que no sap que té de Folch i Torres, (12-5-1951) (programa). També a la Colònia Viladomiu de Puig-reig (Marçal) i al Teatre Casino
d’Alpens.
-El xicot tímid, comèdia en tres actes original de M. Poal-Aregall, sota el següent repartiment: M. Pons (Dª Margarida), M. Ballarà (Martina), N.
Ballarà (Miquelina), A. Capallera (Baronesa de Quatre Cases), J. Felipó (Claudina), J. Comellas (Emília), R. Obiols Compte (Dn Magí Salzareda), R.
Sala (David), C. Capallera (Sr. Baldric), A. Guiriguet (Dn. Pere), J. Juvinyà (Gabriel) (23-8-1951).

file:///H|/web%20rms/rosamaria/teatrebergueda2a.html[27/08/2011 0:30:40]

teatrealbergueda2a

-Cinc fills d’Alexandre Puig, al Casino Berguedà (11-12-1948) i al Centro Moral Borredà, amb el monòleg La Magina de la Montserrat Ballarà,
interpretat per l'autora.. (14-5-1950) Les mateixes obres s’han representat al Saló-Teatre Alpens. Per Pàsqua de Resurrecció de 1951, també a Gironella
(Colònia Viladomiu vell) A la Colònia Guixaró, “l’Associació de Filles de Maria honrarà a la seva Patrona” amb una “extraordinària vetllada teatral a
càrrec de l’Agrupació Artística de Berga, que dirigeix el primer actor Climent Capallera Cinc fills” amb el repartiment: M. Ballarà (Elvira), N. Ballarà
(Pona), J. Badia (Júlia), A. Capallera (Rosa), Mª Ll. Vilalta (Lilí), Serafina Camps (Serventa), R. Obiols Compte (Josep), A. Guiriguet (Aleix), Jordi
Juvinyà (Lluís), C. Capallera (Jaume), J. Vilà (Llorençó), R. Sala (Ramon) i J. Vilella (Carles). (8-12-1951)
-En altres escenaris de la comarca: Reixes enfora de Folch i Torres i A mans obertes, ulls clucs, segons la versió adaptada de Presas, al Centre Moral
Borredà (programa) i al Bastareny de Bagà (17-7-49) (programa) Ambdues obres també són portades a l’escenari del teatre de Casserres (24-4-1949 i
27-7-1949)
-Amb motiu de la Festa Major del barri de Marçal de la Colònia Viladomiu de Puig-reig, (7 i 8-8-1949)-, fan A mans obertes, ulls clucs i el sainet La
Teta Gallinaire, el dia 7 i Mossèn Janot, el dia 8.
Al 1950 Amics del Teatre estrenen en el Teatre Casino Una noia per casar (1 de febrer).
Altres obres al marge del grup Amics del Teatre: Consta en un programa del dia 29-12-1946 que en el Teatro Bergadán la Cia. de Comedias de Dgo.
Ferrer duu a escena la comèdia dramàtica en tres actes El setè cel, original d’Austin Strong, traduïda al català per C.A. Jordana, interpretada per Anita
Ciuro i Marina Barandalla com a primeres actrius, sota la direcció de Dgo. Ferrer.
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l’obra escollida per aquest elenc és la
L’ELENC ARTÍSTIC DE BERGA (¿) actua al Teatre Coliseum el diumenge 12-11-1933,
t
d’Apel·les Mestres La Rosons amb la col·laboració de l’Orfeó, i la comèdia en dos actes d’Eduard Coca Gent d’ara. Els preus de les
entrades oscil·len: 6. 1,5, 2,1, 0,75 ptes. Ignorem per qui estava format i dirigit aquest grup, les obres i el temps de funcionament.
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LA FARSA (video Agrupació Teatral 50è aniversari) (veure revista Tasta nº5, referència a la Farsa i a Daniel Tristany, inclou fotos en color dels
espectacles)
rosa
L’Agrupació Teatral independent i d’afeccionats La Farsa fou fundada elm26
de 1958, però no fou la creació d’un grup nou, sinó fruit de lla
arde
iasmaig
e
r
ra.cdel Patronat d’A.S.C., amb el vist i plau del conciliari.
independència de l’elenc teatral que fins llavors havia actuat amb el nom de Secció Teatral
a
El nom d’Acció Social Catòlica quedava desfasat i l’advocat Josep Puig Pou suggerí el nom tde La Farsa, que fou acceptat. Ramon Butxaca –director del
Banc Central- va dibuixar-ne la caràtula.
Si bé els primers passos de La Farsa foren la continuació de la mateixa orientació artística anterior, la de l’A.S.C. d’on provenien, és a dir, el clàssic dels
teatres dels Centres Catòlics, molt aviat i, concretament, amb la posta en escena de Pigmalió de G. Bernard Shaw el 1961, va començar una etapa més
ambiciosa que va fer consolidar el grup que encara avui continua funcionant (2011)
Una de les primeres activitats organitzades pel grup La Farsa fou l’organització d’un curset de declamació a càrrec del Pare Audet, (per a 25 persones) un
franciscà que havia fet cursets d’aprenentatge amb autoritats europees de la matèria.
Amb Guspireig d’estrelles de Fco. Lorenzo Gàcia, s’inicia la temporada 1958-59. L’obra es representa al Patronat el 2 de nov. amb el següent
repartiment: Montse Mas (Rosa), Daniel Tristany (Ramon), Montse Minoves (Neus), Antoni Vilà (Lluís), Ramon Aspachs (Marcel), Màrius Moneo (vell),
Montse Miró (Sr. Eusebi), Joan Casals. (Jaume) i col·laboració especial d’En Claudi Mas. Aquesta obra es representa també a Sant Llorenç de Morunys.
Començà el grup dirigit per Ramon Aspachs i Peix, que ja dirigia l’antic elenc. La següent fou: Santa Eulàlia de Mn. Climent Forner, en tres actes, el 8 i
10-12-1958. El repartiment és: Mª Carme Peix (Silvia), Josep Vila (Centurió), Daniel Tristany (Aureli), Arúspex (J. Borrellas) M.Miró (Fèlix), J. Casals
(Procle), M.Moneo (Dacia), Josep Pons (Fulvi) M.Minoves (Eulàlia), Antoni Vilà (Valeri) sota la direcció de Ramon Aspachs. De la música, s’encarrega
el Rv. Mn. Josep Armengou. En l’equip tècnic: Joan Vivó (apuntador), J. Garcia, J. Moré i J. Costa, (efectes de llum), J. Casals i Lluís Monerris
(maquillatge) i els Germans Salvador de Barcelona (decorats), J. Peix, G. Escobet, Andreu Escobet i R. Vilajoana (maquinària).
Aquests noms els anirem trobant d’ara en endavant com a membres de l’Agrupació Teatral La Farsa.
Aquesta obra es porta a Navàs a últims de gener de 1959.
L’any 1959 i després d’escenificar Com els ocells de Folch i Torres, dins la Festa del Pessebre; plega en Ramon Aspachs i el grup roman sense director
fins que de comú acord de tots els components del grup es proposa fer una roda amb alguns elements del grup per tal que es vagin fet càrrec de la
direcció. Llavors es fa el muntatge d’Amor direcció prohibida de Lluís Coquard, el 1959. Es tracta d’una comèdia en tres actes dirigida per Josep Vilalta,
que també interpreta el paper de Gaspar, al costat d’Antoni Vilà (Jordi Pujolar), Conxita Mari (Teresa Gris), Marcel Ripoll (Isidre Fonollosa), Daniel
Tristany (en el paper de Ferran Gris), M. Minoves (Elisenda Gris) i Clotilde Indalecio (Magda Gris) .
Ja el 1960, es prepara Fantasia sobre Trieste de Fco. Lorenzo Gàcia, (27-3-1960). Els intèrprets són: M. Ripoll (Paolo), Montserrat Minoves (Maria),
Antoni Fustegueres (Giorlo), la Paquita Sala (Alida), Lluís Ballarà (noi); Daniel Tristany (Luigi), A. Vilajuana (El Morni),.Conxita Mari (Silvana),
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Ramon Vilardaga (Tino), Antoni Vilà (Vittorio), Enric Vilalta (policia) dirigida per Daniel Tristany, el qual serà escollit pel grup com a futur director en
solitari.
A continuació, obre la nova temporada de 1960 dedicada a la revalorització del teatre a Berga, la Princesa de Barcelona de Cecília A. Màntua, dirigida
per Daniel Tristany, (6-11-1960 i el 5-3-1961)
El 1960 la Farsa també organitza actuacions teatrals a càrrec d’altres grups: el grup teatral de Sallent posa en escena Terra baixa de Guimerà, la Cia. de
Sarsueles d’Adrià Gual porta Cançó d’amor i de guerra. A l’any següent, 1961, fa venir a Mario Cabré que interpreta El místic, en J. Capri amb el seu
Senyor Parramon i l’elenc teatral d’Avià. El 1962, la Cia de J. Capri torna amb Que vagi de gust Senyor comissari i l’Elenc de Sallent fa Blancos dientes
del perro, mentre que la Cia. de sarsueles presenta El cantar del arriero.
El 1961 representen quatre obres:
-La viudeta es vol casar de J Vila i Pagès, al Patronat (26 de feb.) i al Centre Catòlic de Puig-reig (12-11-1961) amb el següent repartiment: MªÀngels
Mas (Lluïsa), Palmira Cosp (Remei), Montse Minoves (Martina), Daniel Tristany (Silvestre i director), Climent Vilella (Jordi), Francesc Vilardaga
(Bonafé), A. Vilajuana (Llibori) i J. Noguera (Ramon) Joan Vilardaga i Ramon Vilardaga s’ocuparen del muntatge, Rodolf Plans de la lluminotècnia, en
Josep Montanyà féu un cop més d’apuntador Aquesta obra també es va representar a Olvan, Avià, la Pobla de Lillet, Cardona i Navàs.
-Pigmalió de George Bernard Shaw -en versió traduïda i adaptada per Joan Oliver- tanca la temporada hivernal de 1961.(30-4 i 1-5-1961)
-Els porucs, comèdia en dos actes i en prosa, el 27-11-1961. Hi actuen M. Minoves (Juanita), P. Cosp (Àngela), l’Angelina Mas (Pilar), el Climent Vilella
(Ramon), el Francesc Vilardaga (Sr. Bernat), A. Vilà (Nonito), A. Vilajuana (Tomàs) i el Jordi Noguera (Joanet). Entre actes es va cantar una romança
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d’opereta. Es va recitar una poesia inèdita dedicada als boletaires i com a fi de festa literària musical, es posà en escena el sainet líric de Josep Pons i
Alsina amb música del Mn. Armengou Assaig general. L’obra també fou representada a Olvan.
-Camí d’estrelles de Josep Castillo i Escalona, el 10-12-196l, segons muntatge de Joan Vilardaga i Melitó Massana. Hi actuen P.Cosp (Irene), el director
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Daniel Tristany (Miquel), R. Casafont (Miquelet), M. Minoves (Dionisia), A. Vilella (Isabel), Clotilde Indalecio (Berta), Jaume Periel (Manel), J. Casals
(Robert) i Climent Vilella (Josep). Llum, Rodolf Plans; maquillatge, J. Mª Casals i l’apuntador, Josep Montanyà.
El 1962, posaren a escena:
-La cura d’amor de Jaume Villanova, amb què comença la temporada el dia 28 d’oct. comèdia en 3 actes original de Jaume Villanova, interpretada per la
M. Minoves, A. Capellera, R. Vilajuana, J. Peruel, el J. Casals, D. Tristany entre altres. També la representaren a la Pobla de Lillet i a Súria.
-La núvia portava cua obra en tres actes de Lluís Coquard, el 4-3-1962.
-Figuretes de vidre de T. Williams, comèdia en dos actes, en versió de Bonaventura Vallespinosa al Patronat el 18 i el 19-3-1962 amb la C. Indalecio, la
M. Minoves, el C. Vilella i el D. Tristany com a actors i el 29 i el 30-5-1962. Fou l’obra seleccionada per participar al I Concurs de Teatre Amateur al
Teatre Romea. El repartiment fou MªCarme Peix (Amanda Wingfield),
rosa Mª Carme Miró (Laura Wingfield), Climent Vilella (Tom Wingfield), Josep
mard’A. Malo Lluminotècnia de R.Vilajuana i Josep Mª Benítez, vestuari dels
Alberich (Jim O’Connor), Traspunts M. Vilajuana i Roser Vilajuana. Muntatge
iase
rrade. Bea-Mora i el Regidor- Sebastià Pons. Tots sota la direcció de
Germans Peris, atrezzo de Josep Anglerill i efectes sonors de Joan Casals. Els decorats
cat
Daniel Tristany.
-Dos tipus de pronòstic (2-10-196?) La secció Teatral de la Penya Boletaire i la desinteressada col·laboració de l’Agrupació Artística La Farsa presenten
aquesta comèdia en 3 actes de Martí Camprubí, dirigida per Josep Casafont, també apuntador, i interpretada per P. Cosp, A. Vilella, Rosabel Calderer,
Enric Basora, J. Vilalta, A. Marín, C. Vilella, V. Busqueta, A. Vilà, D. Tristany (Sr. Raspall) i Fr. Vilardaga
-La Tia de Joan Ballarà i Abayà, representada al Saló Cine Modern, dintre el I Aplec de Teatre Amateur de F.E.S.T.A. que tingué lloc a Sallent. Però
l’obra també fou portada a l’escenari de Berga, Artés, Balsareny, Puig-reig, Santpedor i Sant Vicenç de Torelló.
Com a resultat de l’estreta col·laboració iniciada el 1962 entre La Farsa i el grup Teatral de Sallent, es celebra aquest I Aplec de Teatre Amateur de
F.E.S.T.A. a Sallent el 8-4-1962, sota la presidència del senyor Tomàs Roig i Llop. Un dels actes previstos és l’estrena de l’obra teatral (La Tia) escollida
al Concurs convocat a les Comarques de Bages i Berguedà, dirigida per Sebastià Camprubí de Sallent, J. Vinyes de Puig-reig i D. Tristany de Berga. La
Farsa organitza dos cops l’Aplec, un a Berga i l’altre a Sallent.
Altres actes que es fan són: l’Exposició de tema teatral al “Centro Moral de Espectáculos” seguida de la representació al Saló “Cine Moderno” de la
comèdia en tres actes El Doctor Vitamines, original de D. Jaime Mallas amb el repartiment següent: Sra. F. Junyent de Boix (Caterina), Esperança
Sabartés (Irene), Gemma Sorribas (Josefina) Pilar Santanach (Lolín), Lidia Fernández (Rufina), Armand Casòliva (Dr. Barrón), J. Odena (Oncle), J.
Fàbregas (Pinatell) F. Gallego (Agent), J. Corroús (Setenes), J.Camprubí (Pacient).
El president proclama la “Reina de l’Aplec” com a fi de festa i amb una selecció d’actrius i actors de la zona 1ª Comarcal es posa en escena la comèdia
La Tia original de D. Juan Ballarà, amb el repartiment que segueix: Palmira Cosp de Tristany (Antònia) (Berga), Mª Resurrecció Arroyo (Teresa) (Artés),
Pilar Soler (Lourdes) (Artés), Regina Bagué (Lola) (Sallent), Josep Odena (Florenci) (Sallent), Armand Casòliva (Llorenç) (Balsareny La mateixa obra es
representa en diverses poblacions: Berga, Artés, Balsareny, Puig-reig, Santpedor i Sant Vicenç de Torelló.
-Al 1963, Crim i silenci de Josep C. Tàpies (21-4-1963), interpretada per M. Minoves (Gabay), B. Vilajuana (Carles), A. Vilella (Dominique), J. Casals
(Jean), Climent Vilella (Christian), J. Alberich (René), Roser Vilajuana (Odette), J. Montanyà (apuntador), M. Massana (muntatge) i Josep Mª Casals.
(Maquillatge) sota la direcció de D. Tristany.
-L’àmfora de Ventura Porta Rosés (12-10-1963) amb aquest repartiment: M. Minoves (Magda), C. Vilella (Francesc), A. Vilella (Domitil·la), Balbina
Coma (Marcia), J. Alberich (Juli), Joan Casals (Valeri Màxim), D. Tristany (Popili), A. Vilà (Marco), presentació de Benet Vilajoana, atrezzo de M.
Moya, caricatures de J.Mª de Martín, maquillatge de J. Mª Casals.
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-Ella és ella de Jaume Vilanova (8 i10-12-1963) amb A. Vilella, D. Tristany, Mª C. Peix, C. Vilella, R. Vilajoana, a. Vilà, J. Alberich, Mª C. Miró, B.
Vilajoana com a intèrprets.
-Al 1964: Dos embolics i una recomanació d’A. Gonzàlez (19-3-1964) que també es representada a la Pobla de L. i a Puig-reig; La corda del penjat de
Sanders Lewis (8, 9 d’abril)
Es comença el simulacre de la Boda típica de l’Alt Berguedà dintre de la Festa dels Elois (25 de juliol) També s’escenifica Fang d’Eduardo Criado per la
Festa major (8 al 10 de desembre).
Al 1965 es representen les obres:
-La nostra mort de cada dia de M. de Pedrolo (per St. Josep), Quan no sigui amb tu de Ventura Porta Rosés (18 d’abril), Romeu i Julieta de
Shakespeare (11 d’oct.) al Pavelló d’Esports; en parla la revista Ecos. (nº 106, set. 1965) El muntatge és excepcional, es disposa d’un escenari doble de 20
m. d’amplada. Com a fruit de la col·laboració Sallent-Berga compten amb Sebastià Camprubí, i membres del grup teatral de Sallent. També hi prengué
part la colla Sardanista Cim d’Estela. De l’escenografia, s’encarregaren uns pintors locals sota la direcció pictòrica de Josep Mª de Martín. Tingué gran
èxit, segons ens informa la mateixa revista, en el número següent. Teatralment parlant, aquest és el muntatge més espectacular que ha fet la Farsa. Hi
intervenen més de 60 persones.
-L’Hostal de la Glòria de J.Mª de Sagarra (10-12-1965), també representada a la Colònia Rosal, a Cardona, a Balsareny i a la Pobla de L.
Al 1966, any en què la Farsa actua al Teatre Romea de Barcelona, juntament amb altres 14 elencs per participar al Concurs Premi Teatre Romea per a
afeccionats, seleccionats prèviament; organitza el I Concurs de Teatre Amateur (Premi Ramon Vinyes) i com a cloenda, el grup teatral berguedà estrena
Viatge del dramaturg berguedà Ramon Vinyes
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L’obra presentada al I Concurs de Teatre Català del Teatre Romea de Barcelona és Figuretes de vidre de T. Williams. Concessió a Climent Vilella del
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premi al millor actor. També l’escenifiquen al Casal Parroquial a finals de maig. En la revista Ecos (nº 114, maig 1966) s’elogia el director Daniel
Tristany, qualificada la seva feina de professional, per demostrar “envidiable habilidad técnica en el montaje, una exquisita sensibilidad en las actitudes y
ante todo, un extraordinario acierto en agotar al máximo las posibilidades interpretativas en los personajes” i també els principals actors/actrius:, “Mª
Carmen Miró, dúctil, sensible y conmovedora en todo momento; Mª Carmen Peix, que defendió con sobrecogedora humanidad un papel de una variedad
interpretativa auténticamente dificultosa; Josep Alberich, en el que el poste varonil, la jovialidad y cuando el papel lo impuso, la ternura más sensible, nos
revelaron como un excelente galán de teatro, y por fin, Climent Vilella que, con una inteligencia perfecta de su personaje, dio al mismo en todo momento
su versión más justa y equilibrada, sin dejar, no obstante, en ningún momento, de ser fiel a esta naturalidad tan tremendamente difícil de alcanza, aun por
los grandes actores”. Aquest és un moment d’esplendor per al teatre berguedà.
Quant a l’organització del I Concurs de Teatre Amateur (Provincial) Premi Ramon Vinyes, dintre les festes del Cinquantenari de la Coronació de la
Mare de Déu de Queralt, hi participen deu elencs dramàtics de les
de Valls, Casserres, Badalona, Mollerussa, Manresa, Avià, Terrassa,
rospoblacions
a a compost pel president Sr. Farguell, el secretari, Sr. Vilella i els vocals Sr.
Barcelona, Sallent, Navàs i fora de concurs, La Farsa. El Jurat qualificadormés
rias
erra
Aspachs, Fornell, Puig, Pujol i Tristany, que han de concedir premis a la millor interpretació
.ca conjunta, a la millor direcció i a les millors interpretacions
individuals. Entre les obres participants, Nord enllà de Ricard Salvat (2) (4 de desembre.) i Elt cafè sense sucre d’Oriol Puig i Almirall.(8 de des..) Com a
cloenda, es representa Viatge, de R. Vinyes, amb aquest repartiment: Mª Carme Miró (Miss Oreneta), Mª Carme Peix (Àfrica Roland), R. Vilajuana (La
Ballarina), Adelina Cardona (La novícia), Glòria Pons (La dona de Tercera), Isabel López (Eva), Climent Vilella (Jafet Roland), Antoni Vilà (Simeó
González), Josep Alberich (Clown de les fantasies), Manel Carreras (Jaume), Ramon Passola (El Banquer), Josep Mª Benítez (El de la mina de maragdes),
A. Sales (El jugador), D. Tristany (El Capità), Ramon Mª Pajerols (L’oficial), R. Casafont (El Grumet), Rossend Muntada (El Sr.Misteri). El muntatge es
deu a Aureli Malo i F. Miquel València. De la lluminotècnia, se’n fa càrrec Josep Mª Benítez i R. Vilajuana. -El mateix any representen Terra Baixa
d’Àngel Guimerà.
Al 1967:
-Tu i l’hipòcrita comèdia en dues parts original de Mª.Aurèlia Capmany (el 19 de març) amb què es participà al II Concurs de Teatre Català al Romea.
Premi al millor director a Daniel Tristany.
-Organització del II Aplec del Teatre Amateur de F.E.S.T.A. de Berga, coincidint amb les primeres actuacions estiuenques a la Plaça del Forn (El
casament afortunat de Francesc Jammes), presenta Romanç de cec de B. Porcel, també representada a la Plaça Montclar de Berga. Organitza conferències
i actuacions teatrals, comptant amb la participació del Teatre Escola Enric Borràs per a l’escenificació de L’Àmfora de Ventura Porta Rosés que ja havia
estrenat el 1963.
Al 1968:
-El criat de dos amos de C. Goldoni.
-Antígona de Salvador Espriu, presentada al teatre Romea de Barcelona (“Dilluns del Romea”) el 17–5-1968. En Daniel Tristany dirigí i dissenyà el
vestuari. El repartiment fou: Mª Carme Peix (Antígona), Anna Mª Pajerols (Ismene), Lluïsa Parcerisa (Euridice), Mª Mercè Guitart (Euriganeia), Glòria
Pons (Astimedusa), Ramon Mª Pajerols (Etèocles), D. Tristany (Creont), R. Parcerisa (Tirèsias), R. Casafont (Eumolp), J. Vilalta, S. Camprubí, A. Sales,
J. Farguell, Joan Elias (Consellers); Armand Casòliva (el lúcid conseller), Josep Alberich (el pròleg), J. Orega (Missatger) i J.Bosch i A. Merino
(guardes). En aquesta ocasió Mª Carme Peix es féu càrrec de la realització i els vestuaris, l’Agustí Ferrer dissenyà els decorats, A. Sales es dedicà a
l’atrezzo, J.M. Casals, al maquillatge i Joan Casals s’encarregà dels efectes sonors. Els traspunts foren en Josep Montanyà i Mª Queralt Mas. (foto)
Al 1969: Conversió i mort d’en Quim Ferrer de Salvador Espriu i Ferrer del Tall de Serafí Pitarra.
Al 1970, La clau de Noel Clarasó i Tartuf o L’impostor de Molière.
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Al 1971, porten Els Condemnats de Baltasar Porcel a la discoteca Tabal, amb Teatre-Fòrum dirigit per Mn. Florenci Basora; El mercader de Venècia de
W. Shakespeare i Allò que tal vegada s’esdevingué de Joan Oliver.
A l’any següent, es fa L’inspector de Baltasar Porcel i s’organitza l’homenatge a R. Vinyes.
El 1973 La Farsa comença a organitzar els Festivals d’Estiu de Teatre a la Plaça del Forn.
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ELS FESTIVALS D’ESTIU DE TEATRE
Els festivals d’estiu de teatre a Berga són organitzats per la Farsa, amb la col·laboració de les administracions catalanes (Generalitat, Diputació i
Ajuntament local), des que començaren l’any 1973 a la Plaça del Forn. De fet, en aquest marc ja s’havia representat el 1967 l’obra El casament
afortunat de Francesc Jammes, escenificada també a la Plaça Montclar, el 13 d’agost, inaugurant les Nits Teatrals de Montclar.
En un article del dia 15-7-1982, al diari local Regió 7, s’explica una breu història dels Festivals. La trajectòria global dels Festivals es remunta a
l’any 1967, quan l’Agrupació Teatral La Farsa entra en contacte amb un grup de teatre barceloní, el Nou Grup de Teatre Universitari, el resultat del
qual fou la representació de l’obra de Baltasar Porcel Romanç de cec. L’experiència resulta tan positiva que es plantegen de repetir-la a l’any
següent. L’obra de Porcel es va portar a escena dins el marc del II Aplec de teatre amateur de F.E.S.TA. de Berga. La mateixa obra també es va fer
a la Plaça de l’Església de Montclar, poble situat a 15 Kms. de Berga. Hi ha doncs, la coincidència de l’Aplec amb l’inici de les actuacions
estiuenques a la Plaça del Forn que es convertiran en els Festivals el 1973.
A l’any 1968 s’inaugura un brillant cicle d’obres de teatre a l’aire lliure amb una representació per les Festes dels Elois. La Plaça del Forn torna a
ser l’escenari teatral, en aquesta ocasió per acollir els actors que interpreten El criat de dos amos de C. Goldoni, adaptada al català per Joan Oliveri Antígona de Salvador Espriu. Ambdues obres es porten també a Montclar. En el programa corresponent hi llegim: “II Festival de Teatre. Montclar
de Berga” La 1ª, es fa el 28 de juliol. En l’esmentat programa s’anuncia l’obra amb aquestes paraules: “Goldoni tenia finesa d’observació i esperit
inventiu, posava mesura i justesa en la concepció, escalf i puixança en l’execució. I el seu instint net i prompte del real es deixava menar per un
seny quasi infalible. Es directe, i ràpid, no divaga, no medita ni aprofundeix”. El repartiment fou: Josep Odena, M. Aymerich, J. Casals, R.
Casafont, C. Peix, A. Sales, R. Parcerisa, A. Cardona, J. Farguell, J. Elias, J. Benítez, Mª Q. Mas i Mercè Guitart, tots sota la direcció de Daniel
Tristany. Els mateixos actuen a Antígona, (el dia 11 d’agost), que és presentada en el programa mitjançant un fragment del pròleg.
Durant la II Nit Teatral de Montclar, també el Nou Grup de Teatre Universitari presenta l’obra Dins un gruix de vellut.
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I a la Plaça del Forn, actuen grups teatrals de Manresa i Vic.
De 1968 a 1972 hi va haver solament una representació per part de la Farsa el 25 de juliol: El ferrer de tall el 1969 (a Borredà també) de Serafí
Pitarra, Tartuf, L’inspector, El mercader de Venècia, fins que es decidí fer els Festivals; però actuaren grups de Navàs i Sallent per completar el
programa i el 1970, actuà el Grup del Cercle Familiar Recreatiu de Manresa.
-Tartuf (o l'impostor) de Molière (25-7-1970)va ser interpretada per Josep Farguell en el paper principal, R. Casafont (Cleante), A. Sales (Damis),
Glòria Pons (Sra. Pernelle), Mª Carme Peix (Elmira), Mª Teresa Xandri (Mariana), Joana Anglerill (Dorina), M. Moya (Valeri), Pilar Armengou
(Filipote), D.Tristany (Sr. Orgon), R. Parcerisa (oficial) i F. Vilardaga (Sr. Lleal), dirigits per D. Tristany.
-El mercader de Venècia, comèdia dividida en 4 actes, de Shakesperare en traducció de Josep Mª de Sagarra el 25-7-1971. Hi intervenen: Mª C.
Peix (Porcia), MªT. Xandri (Nerissa), J. Anglerill (Jessica), J. Odena (Dux de Venècia), R. Parcerisa (El Príncep del Marroc), Ll. Carrasco (El
Príncep d’Aragó), D. Tristany (Antonio), R. Casafont (Bassanio), entre d’altres.
-L’Inspector de Nicolás V. Gogol en versió lliure de Baltasar Porcel, el 25-7-1972. Els cinc actes han estat transformats en dos.
L’obra també es porta a la Pobla de Lillet i a Avià.
Amb els anys, participaren més grups teatrals i per tant, incrementà el nombre d’obres escenificades a l’escenari natural de la plaça del Forn.
El I Festival s’inaugura amb l’obra Els pledejaires, comèdia del clàssic francès Jean Racine, a càrrec de la Cia Nou Grup de Teatre Universitari de
Barcelona, sota la direcció de Frederic Roda, el 21 de juliol.
El 25-7-1973 la Farsa duu a escena Tres farses russes d’A. P. Txèkhov, en la versió traduïda de Joan Oliver.
Consta de tres parts: Un prometatge, interpretat per Josep Odena (Txubukov), Montse Bosch (Natàlia) i M. Hoyo (Lomov); L’aniversari, amb R.
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Casafont (Xiputxin), Joana Anglerill (Tatiana), J. Cussà (Khirin), MªÂngels Font (Mestxutkina) i Jordi Cussà (uxier). La tercera part és L’ós i
intervenen Mª Carme Peix (Sra. Popora), Josep Farguell (Smirnov), Joan Brascó (Luka), Jordi Benítez (jardiner) i Josep Pons (cotxer). Dirigeixen
Sebastià Camprubí i Daniel Tristany.
També van interpretar-la a Cabrianes, La Pobla de Lillet i Avià.
Així mateix, participaren els membres del prestigiós grup d’Art i Assaig A-71 de Barcelona, amb Descens a la superfície interior, tres, dirigida
perJoan Mª Gual; recentment estrenada al Teatre barcelonès Español amb èxit extraordinari,el 29 del mateix mes. L’espectacle es compon de tres
peces: Pell vella al fons del pou, Acompanyo qualsevol cos i Bones notícies de Sister, de Manuel de Pedrolo.
El II Festival començà també el 21 de juliol, amb la interpretació de l’Escola de Teatre de l’Orfeó de Sants a Les noces de llauner, obra de
l’irlandès John M. Synge, lluitador contra la intolerància del pobre d’Irlanda; en versió catalana de Xavier Romeu Jover. L’escenografia i vestuari
anava a càrrec de J. Massagué, la música, d’Arnau i dirigia en Lluís Gómez Roldán.
Segons el programa, es tracta d’una obra de “projecció popular, de denúncia de la misèria i de la “moral” clerical imposada per l’ordre establert; la
ros
macartell”.
seva estrena provocà al seu temps un gran escàndol que obligà a retirar-laadel
rias
erde
Capmany, una obra en què és palesa la reacció
El 25-7-1974 la Farsa interpretà Vent de garbí i una mica de por, obra en tres actes
raMª
.caAurèlia
t
de la burgesia catalana enfront dels esdeveniments.
Els actors i actrius que participaren en aquesta ocasió foren: D. Rocadembosch, Mª Àngels Font, Josefina Mollón, Jaume Cussà, J. Anglerill, Joan
Brescó, J. Boixader, Mª C. Peix, M. Moya, Montse Bosch, R. Casafont, B. Vilajuana, D. Tristany, Mª Queralt de las Heras, Jordi Cussà i Mª
Dolores Ripoll. L’acompanyament musical el féu el grup de Folk, els efectes musicals anaren a càrrec de Miquel Moya i M. Call, la lluminotència
de Josep Mª Salat i Joan Siles. L’Aureli Malo féu el muntatge i en Josep Mª Casals, el maquillatge. Com sempre, Josep Montanyà fou el traspunt,
en aquesta ocasió acompanyat de J. Tuyet.
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Tres dies més tard, el torn fou per a La Farsa, que interpretà el drama en tres actes La filla del mar d’Àngel Guimerà, en el seu 50è aniversari de la
seva mort. És un dels autors catalans més escenificats a Berga. Dirigí en Sebastià Camprubí i Daniel Tristany.
Durant el III Festival d’Estiu de 1975, la Farsa actuà en Berenàveu a les fosques de Josep Mª Benet i Jorneti en Un barret de palla d’Itàlia
d’Eugène Labiche, en traducció de Joan Oliver. També hi participa el grup Ca Barret amb Varietat de varietats, espectacle de gènere còmicomusical basat en textos de Mª A. Capmany, J. Vidal Alcover i Josep Mari Martí.
El diumenge 20 de juliol La Farsa reposava l’obra en dues parts de Josep Mª Benet i Jornet Berenàveu a les fosques, obra que obtingué el Premi de
Teatre ciutat de Sabadell el 1971 i que s’estrenà al Teatre Capsa dins la temporada 1972-73. És una anàlisi i aproximació crítica a la societat
barcelonina dels anys 50. Ofereix magistrals escenes de costums, retrata molt bé el món del pa negre, de les restriccions i “l’estraperlo”, de la
misèria de les llars treballadores, contrastada amb el luxe benestant de la classe dominant social i política, de la gent reprimida, amb les ideologies
tancades i la religió hipòcrita. Amb tot és una mostra del teatre narratiu d’intenció crítica.
El 25 de juliol, la Farsa porta a l’escenari Un barret de palla d’Itàlia, obra de cinc actes de Labiche en traducció catalana de Joan
Oliver.interpretada per D. Rocademboch fa de Fadinard, D. Tristany de Nonancourt, R. Casafont, de Beauperthuis, M. Moya de Vezinet, B.
Vilajuana de Tardiveau, Joan Pla de Bobin, J. A. Sales d’Emili Tavernier i Ramon Mª Pajerols de Felix, entre d’altres.
Quant a la tercera obra esmentada, Varietat de varietats, era un espectacle còmico-musical “collage” en dues parts, dirigit i muntat per Josep Anton
Codina.
El 25 de juliol de 1976 s’obre el IV Festival amb l’actuació de la Farsa a La pau retorna a Atenes, de Rodolf Sirera sobre textos d’Aristòfanes i
amb música de Xavier Oms. L’obra es divideix en dues parts. Alguns intèrprets són en Jaume Cussà (sacerdot), Jordi Cussà i Damià
Rocadembosch (esclaus), Antoni Sales (Trigeu, vell vinater, ric i amant de la pau), Montserrat Bosch (Filandria, filla de Trigeu), J. Bullich
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(Poledoniso, militar sense fortuna), Mª C. Peix (Ginecea) entre d’altres.
Al mes d’agost, hi intervenen els membres de l’Assemblea d’Actors i Directors de Barcelona que escenifiquen Faixes, turbants i barretines,
(recopilació de textos d’autors del s. XIX), de Xavier Fàbregas, amb un repartiment de gran qualitat: Rafael Anglada, Miquel Cors, Carme Elias,
Montserrat Fontova, Carme Sansa, Elena Trejo i Arnau Vilardebo. La direcció la portà a terme un col·lectiu format per Damià Barbany, Frederic
Roda, i Santiago Sans. L’escenografia fou tasca de Lluís Güell i la coreografia de Sílvia Munt. (1 d’agost)
El dia 8 es representà El bon samarità càntir amunt, càntir avall, pensava que el cel guanyava i Déu se n’aprofitava, obra de Joan Josep Abellán
(Premi Josep Santamaria 1976) en què intervingueren els actors Fr. Alborch, Alfred Luccheti, Enric Majó, Jordi Serrat, Carles Velat i l’actriu Mª
Fernanda Gil, entre molts d’altres; sota la direcció de Lluís Pasqual, Pere Planella i Fabià Puigserver, el qual també s’encarregà de l’escenografia.
La música, la posà Lluís Llach i fou interpretada per Víctor Amman.
El dia 15 d’agost, l’Assemblea d’actors i directors posà en escena l’obra de Sean O’Casey Roses roges per a mi, en traducció de Carles Reig, sota
la direcció de Josep Montanyes, Francesc Nel·lo i Josep Mª de Sagarra. En Josep Mª Espada féu l’escenografia i en Josep Mª Arrizabalaga, la
música. El repartiment també tenia el segell de qualitat: Marta Angelat, Conxita Bardem, Joan Borràs, Montse Carulla, Pere Gil, Àngels Moll, Rosa
Mª Sardà, Albert Socias, Jordi Torras, Pere Vidal i Joan Zanni, entre d’altres.
El dia de St. Jaume de 1977, en homenatge pòstum al mestre Josep Font i Parera i, com a commemoració del desè aniversari de teatre a la Plaça del
Forn, es reposa El casament afortunat de Fr. Jammes, en traducció catalana de J. F. Ràfols; a càrrec de la Farsa. En el programa corresponent,
llegim que l’obra és d’una “simplicitat quasi prosaica” pels temes escollits, “potser no aixecarà gaire entusiasme en una societat tan secularitzada
com la nostra”; però el seu estil va crear escola, inspirà poetes com Rilke. L’obra reprodueix escenes de la vida de la gent treballadora i humil del
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Sud de França dels primers anys del nostre segle.
Uns dies més tard, el 31 de juliol, el mateix grup local interpreta La jungla sentimental de Jordi Teixidor. (també al Patronat el 19 i 20 -2-l mateix
any) El repartiment fou: D. Tristany (Ernest Suhler, el Tigre); Benet Vilajuana (Frederic Piccó, excontable i convers); la Montse Bosch (Sarah de
Piccó), la Mª Àngels Font (Miriam Mölings), l’Antoni Sales (Harold Mölings), el Josep Pons (Joan Alrodge) i Jaume Soler, (Zenó l’espia), com a
més destacats.
A l’agost, tres espectacles que havien actuat al Grec 77 de Barcelona: la Cia. d’Adrià Gual amb Aigües encantades, de Joan Puig i Ferrater; Premi
del Congrés de Cultura Catalana. Intervenen la Paquita Ferrandiz, l’Adolf Bras, el Biel Moll, la Pepa Palau, el Vicenç M. Domènech, l’Eudald
Macià, el Paco Angulio i el Joan Ollé. Tots sota la direcció de Ricard Salvat.
El 13 del mateix mes la Cia. Dagoll-Dagom presenta No hablaré en clase, amb Anna Rosa Cisquella, Maite Moreno, Araceli Bruch, Josep
Perramon, Miquel Periel i Pepe Rubianes, com a actors; Pere Francesch, Joan Ollé, Maite Moreno en l’equip tècnic.
Aquesta obra bilingüe (clara mostra del trepig que ha sofert la llenguarocatalana durant molts anys) fou estrenada a Barcelona el 26-2-1977 amb gran
sam
èxit.
aria
s rr
A l’any següent, el 1978, l’edició VI del Festival és protagonitzada per la Cia deeNúria
(actriu principal, al costat de Carme Carbonell,
a.cEspert
at
Conxita Bardem, Lluís Torner, Joan Sala, entre d’altres) que presenta l’obra Una altra Fedra si us plau, obra de Salvador Espriu i dirigida per
Lluís Pasqual, el 22 de juliol.
La Farsa amb L’encens i la carn de Feliu Formosa, dividida en dues parts, actuà el 25 de juliol, Festa dels Elois; en un espectacle basat en textos
del teatre popular europeu dels. XV i XVI (Cecchi, Heywood, Roig, Ruzante, Sachs, Turmeda, Villon i anònims). És un recull de cinc peces curtes
amb poemes, proses i cançons pertanyents a l’època caòtica del naixement de les comunitats burgeses municipals, època de contradiccions entre la
noblesa feudal, els comerciants, els artesans i els pagesos, amb presència d’una petita burgesia urbana contraposada a la noblesa, a l’oligarquia dels
seus grans financers i al corrumput clergat de l’Església, ens diu el programa. L’obra és interpretada per M Àngels Font, Ester Huch, M. Minoves,
Mª Carme Peix, Marta Robert, Lurdes Sensada, Jaume Bullich, M.Carreras, J. Huch, X. Marginet, M. Moyà, Damià Rocadembosch, entre d’altres,
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sota la direcció de Daniel Tristany.
La Cia de Teatre Mar i Cel porta a l’escenari After Liverpool de James Saunders, en traducció i adaptaciód’Eduard Delgado,el 29 de juliol. Els
intèrprets són: Eduard Delgado, Francesc Luccheti, Joan Romeu, Marta Serrahima i Maria Vilanova, dirigits per Eduard Delgado.
I a l’agost, el dia 5, la Cia de teatre de l’Envelat participa amb L’Auca del Senyor Esteve de Santiago Rusiñol i dirigida per Frederic Roda. Actuen
Just Martínez, Aracel·li Bruch, Lluïsa Beltran, Josep Vila, Montserrat Guallart, entre d’altres.
La Farsa tancal’edició de 1978 (12 d’agost) amb el poema històric que tracta el tema del Corpus de sang El foc de les ginesteres de la primera
època creativa de Josep Mª de Sagarra, presentada a Barcelona, al Teatre Grec de 1977, i reposada a Berga.
El VII Festival (1979) gaudeix de la intervenció del grup de Teatre Lliure que presenta Abraham i Samuel de Víctor Haïm i dirigida per Pere
Planella, de la Cia de renom Dagoll Dagom amb Antaviana (4 d’agost), la Cia de Teatre Itinerant Catalàque interpreta Hamlet (14 d’agost)a més
del grup local de la Farsa amb La visita de la vella dama de Fr. Dürrenmatt (programa1, 2)
El 1980 comença el VIII Festival amb l’actuació de la Farsa el 25 de juliol a Sòcrates (quasi una tragèdia grega) escrita per un membre del grup
teatral, en Jordi Cussà. (foto)
Per 150 ptes. que val l’entrada, l’espectador berguedà pot veure la representació d’una obra escrita per un autor novell que mostra una ambició
agoserada en presentar a l’escenari el fet tan incomprensible de la vida i la mort de un il·lustre personatge com és Sòcrates. Ens diu el programa que
“per compaginar la tragèdia teatral, l’autor envolta la mateixa amb una ficció que, molt ben entramada amb la realitat, creiem que assoleix el
propòsit de mantenir l’espectador amb l’ànim espectant i enjolit, tot i sabent de bell antuvi el fatal desenllaç. El tractament del tema a l’estil de la
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tragèdia grega, pensem que és també un encert per a fer-nos arribar amb frescor i fluïdesa un argument que molt bé hauria pogut ésser tocat pels
clàssics, si haguessin tingut la perspectiva que ara tenim d’aquells fets.”
En Daniel Tristany fa de Sòcrates, a més de fer-se càrrec de la direcció i l’espai escènic; la M. Minoves, (Xantipa, muller), X. Tristany, (Plató),
M.Carreras, (Critó), R. Serchs (l’acusador Meletos) i M. Moya, (el rei), entre d’altres intèrprets.
Completen la llista dels participants: Els Joglars que escenifiquen Laertius, la Cia. d’Adrià Gual que fan Les Bacants en traducció i adaptació de J.
Montserrat, dins Culturàlia 1980, (2 d’agost); la Farsa amb Anònim Venecià (14 d’agost) estrenada ja el 27 i 30 d’abril, i per tancar aquesta edició,
el 23 d’agost, el Globus interpreta Tafalitats i el 30 d’agost el grup Anònim presenta Louise Surprise de Jordi Cussà.
Les Bacants és escenificada per Ricard Salvat al front de la Cia. Adrià Gual, amb la col·laboració de La Farsa. El repartiment és el següent: Ovidi
Montllor (Dionís), Feliu Formosa, Manuel Lázaro, X. Serrat, R. Teixidor, Albert Dueso, F. Lucchetti entre d’altres. Sergi Jover ajuda a dirigir, M.
Loyzos s’encarrega de la música, Josep Mª Subirachs fa l’escenografia. L’obra “és una faula que ens conta les peripècies mítiques de la institució
dels seus rites orgiàstics a Grècia”. Constitueix un “himne a l’embriaguesa i la sensibilitat ben enteses, la col·lisió de la intolerància i brutalitat qmb
el desig de satisfacció dels apetits”, segons ens diu el programa.
Louise Surprise de Jordi Cussà és un espectacle que estudia l’espectacle, teatre dins el teatre. Elimina la trama argumental i es rebel·la contra la
tirania de la literatura, barreja arts plàstiques i teatre. Els assaigs es fan amb la col·laboració de La Farsa a l’Ateneu. Els intèrprets són: J. Bullich,
Angelina Vilella, J. Huch, Joan Ferrer, Jordi Cussà, J. Simon, i els tècnics J. Companyó, Josep Mª Salat, Josep Sensada, M. Call entre d’altres.
Pel que fa a l’espectacle de Els Joglars, Laetius, es tracta d’un reportatge sobre la vida postnuclear. Els actors que hi intervenen són A. Barderi, C.
Periano, P. Fernández, Domènec Reixach i A. Vicent Valero, dirigits per Albert Boadella.
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El IX Festival de 1981 (18 de juliol) s’obre amb El Papitu enamorat, historieta musical a càrrec del grup L’Altern, grup que porta treballant en
l’espectacle des de 1978 i que conta les aventures i timideses d’en Pepitu (interpretat per Josep Mª Gimeno) La seva incapacitat per declarar-se a la
Tresa, la seva enamorada (l’actriu Teresa Vallicrosa) provocarà que els tres escombriaires (Lluís Méndez, Rafael Méndez i Tino Roig) s’aventurin
en la vida dels enamorats com si fossin fades, com una fantasia, com una música, ens diu el programa. L’obra s’inspira en els grans innovadors del
cinema còmic mut: Charles Chaplin, Harold Lloyd, Buster Keaton; i en les comèdies musicals de Gene Kelly i Fred Astaire, així com en el jazz
d’Armstrong, Ella Fitzgerald i altres.
La Farsa intervé amb El fiscal Recasens de Josep Mª de Sagarra el 25 de juliol.
Ja el primer dia del mes d’agost, el Col·lectiu d’Actors Manresans escenifica Com es menja una avellana?, (8 d’agost) Darrera versió... per ara,
de Manuel Pedrolo; pel grup de teatre TAC de Granollers i amb un extraordinari muntatge del Grup de Teatre AUSA, sota la direcció de Manuel
Gausa, es posa en escena Otel·lo de Shakespeare, en traducció de Josep Mª de Sagarra.
El 14 d’agost el grup Dagoll-Dagom -gairebé sempre present en els
i en Jaume Sisa, amenitzen la cloenda amb la Nit de Sant Joan,
rosFestivalsa
estrenada el 4 de març d’aquell mateix any al Teatre Romea de Barcelona. mari
as
ra.cEl Rusc de Manlleu en No va dir res, segons la idea de
El X Festival d’Estiu de Teatre de 1982 s’inicia el 10 de juliol amb l’actuació delergrup
at
Jacint Sala i sota la direcció de Joan Solà. Continua amb l’obra clàssica Medea a càrrec de l’Espill de Sabadell, a la Pl. del Forn; en versió de
Marta Català, la qual també dirigeix amb l’ajut de Francesc Serra, adjunt de direcció i so. Pepita Alguersuari fa de Medea i els fills són en J. B.
Torrela i Marc Ruiz.
El 25 de juliol, La Farsa posa en escena la divertida comèdia en dues parts Desdoblaments, original de J. M. Pou Vilabella. Hi actuen D. Tristany
en el paper d’Albert, M. Minoves com a Mercè, Jordi Simón que fa de Joaquim i Antònia Molera que és la Neus.
La Farsa actuà davant unes 200 persones que assistiren a una obra qualificada pel crític de Regió 7 (Xeix) (1982) com a una “obra sense massa
pretensions argumentals, que basa el seu interès en els gags planers i un ritme de sorpresa que, sobretot a la primera part, reté constantment
l’atenció del l’espectador. Després de l’entreacte la frescor de l’obra decau una mica en repetir-se l’esquema inicial i també va ajudar en aquest
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sentit la inseguretat en el text i les pauses un xic dilatades entre escenes, propis de la nit d’estrena. El repte més gran que presenta l’obra –i la Farsa
en va sortir airosa- rau en la interpretació i el mateix autor”
L’escenari és tancat, amb càmera negra i amb quatre plafons de 2,5 m. d’alçada per 1 m. d’amplada, els quals mitjançant un tipus de persiana
similar al “gravern” permeten fer aparèixer uns motius d’exterior per ambientar les diferents escenes de l’obra. El mobiliari emprat per a l’ocasió és
un menjador-sala d’estar de casa barcelonina de classe mitjana d’època actual, elements plegables i desmuntables construïts exprofés per la
representació. El cost del muntatge s’eleva a 102.000 ptes. D. Tristany és director i escenògraf, a més de fer el paper d’Albert. La M. Minoves es fa
càrrec del vestuari, a més d’encarnar el paper de Mercè.
L’Agrupació Teatral Manresana actua en La corona d’espines de Josep de Sagarra i dirigida per Joan Llort, el 31 de juliol. Es tracta d’una
traducció escènica fidel del text, segons el comentari publicat a Regió 7 (7-7-1982).Diu també que en l’escenificació hi ha alguns problemes del
decorat, de paper, intrínsecament clàssic i realista, però necessitat d’una il·luminació concreta que a la Plaça del Forn no va tenir, a part de la
dificultat que suposa el muntatge de la caixa italiana a l’aire lliure amb la conseqüent vibració del paper. Tanmateix, continua dient que “el mateix
objectiu es busca en la interpretació, no cal elogiar el domini del text per part dels actors no s’arribaren a assolir les cotes del realisme desitjades a
causa potser d’un treball massa convencional que, a part de Maria Alegre en el paper de Marta i Àngel Tullenda en el de Senyor del Miracle,
impedí als actors de donar tota la força dramàtica que Sagarra donà de forma excepcional als seus personatges.”
Afegeix que l’obra fou “un digne contrapunt” dins uns Festivals on “predominen clarament els muntatges actuals i les escenografies a l’última”
El 7 d’agost, la Cia. de Rosa Mª Sardà posa en escena Duet per a un sol violí, de Tom Kempinski, entraducció de Miquel Martí i Pol i E. Teixidor,
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dirigida per Lluís Pasqual i interpretada per Rosa Mª Sardà (Estefania Abrahams) i Claudi Garcia (Dr. Alfred Felmann). L’estrena havia tingut lloc
a Barcelona recentment amb èxit de públic i crítica.
Els Joglars es presenten al públic berguedà el dia 14 amb Olimpic Man Movement, sobre la violència humana. Els Germans Colombaioni tenen
l’oportunitat d’actuar el dia 21 i ho fan amb La coppia buffa. La Cia. d’Enric Majó tancà aquesta edició estiuenca amb Terra Baixa el 27 d’agost.
A l’any següent, a la Plaça del Forn encara, hi intervenen el Centre Dramàtic de la Generalitat que escenifica El cafè de la marina el 2 de juliol; el
Grup d’Amics Les Arts de Terrassa amb L’inspector, el 16; la Farsa amb La dama del mar el 24 de juliol, la Sínia presenta la seva Mirandolina, i
el Teatre Estable de Sabadell actua en L’Hostal de l’amor. En altres escenaris, actuen la Cia. del País Valencià Universal Còmics en Qui vol un
miraclet? a la Plaça del Lledó, i la Cia Dagoll Dagom presenta el seu espectacle Glups! al Pavelló d’Esports, el 21-8-1983.
Quant a l’obra representada per La Farsa La dama del mar de Henri Ibsen en traducció i adaptació de Rodolf Cirera, sabem que tenia una
escenografia molt realista i que el muntatge va tenir un cost de 89.500 ptes., de les quals, trenta mil foren subvencionades per l’Associació del
personal de “La Caixa. El repartiment era: L. Sensada (Violeta), J. Sensada (Ballester), X. Marginet (Lingstrand), A. Molera (Hilda), D. Tristany
(Dr. Wangel i director), J. Huch (Arnholn), M. Minoves (Elida), X. Tristany (estranger).
A partir de 1984, els Festivals es porten a terme al T. Munic.: el 29 juliol, actuació dels Joglars amb Teledèum, el 4 d’agost la Cia El GlobusZitzania amb obra de Vapors, 12 d’agost Cia Tutti-Teatre amb l’obra Tres històries de tres, el 15 d’agost Exit del Tricicle, el 18 Cia Tunda-Teatre
presenta Dos bessons venecians i el 26 la Farsaactua en dos vodevils.
Durant el XIII Festival d’Estiu de Teatre de 1985, la Cia. El Globus actua el 28 de juliol amb l’obra El casament dels petits burgesos, el Tricicle
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amb El manicòmic (4 d’agost), la Farsa amb Un pagès de Barcelona de Ventura Porta Rosés (11 d’agost), la Cia. La Sínia-Teatre escenifica
L’autèntic amic (14 d’agost), el 18 la Cia Tutti-Teatre interpreta Kinkonydany.
El dia 11-8-1985 el diari Avui fa un comentari molt positiu sobre els Festivals: “Hom considera els Festivals d’Estiu de Berga com els millors que
celebren per aquelles contrades, els quals contribueixen a complementar l’estiu cultural i recreatiu de la ciutat. Organitzats per l’entitat teatral “La
Farsa” des de fa tretze anys acullen sempre les obres i Cies de més preponderància de l’escena catalana del moment”.
Al 1986, durant el XIV Festival, es representen segons l’anunci del cartell de la programació del 17 d’abril a Regió 7 que fa Daniel Tristany, quan
pràcticament s’han esgotat totes les entrades per veure Cyrano de Bergerac, les obres següents: Senyoreta Júlia, a càrrec de la Cia del Teatre
Lliure el 20 de juliol, seguida de l’actuació (el dia 27) dels Joglars amb Els virtuosos de Fontainebleau, el 2 d’agost el nou muntatge musical de
Dagoll-Dagom titulat Mikado i que s’estrenarà al Grec de Barcelona a principis d’estiu. El 9 d’agost, el Teatre Condal portarà la divertida comèdia
Pel davant i pel darrera i el 14 d’agost, Pepe Rubianes presentarà el seu espectacle “Nyo”.
En el XV Festival d’Estiu de Teatre, anunciat al número 56 de la revista local El Vilatà a l’octubre del 1987 i El Pont, Rev. de la Colònia Rosal
(18, juliol-agost 1987), les obres que es representen, davant de poc públic,
rosa malgrat que el programa ofereix un bon ventall de possibilitats de veure
mar(25-7); Sense corbata de Joan Brossa, a càrrec de la Cia. L’all; (2bones obres de teatre, són: Antígona de Salvador Espriu, per la Cia. Joan Ollé
iase
rrper
8), La botiga dels horrors, (8-8), una de les més esperades i que va atraure més públic,
a.claa presència dels Dagoll-Dagom, el Tricicle, i Anexa, de
t
reconeguda popularitat; Opération fu del grup francès Drambakus (14-8); La rambla de les floristes de J.Mªde Sagarra (16-8), els Pigeon drop dels
Països Baixos interpreten On és la festa (22-8) i es conclou el festival amb Oh! stress de Vol-Ras, teatre, en què actuen Joan Cusó, Joan Faneca,
Joan Segales, en un muntatge més evolucionat que la darrera creació del grup (30-8), tot i que s’ha sacrificat bona part de la puresa de Fly (La
volada) segons s’observa en el diari local Regió 7 (3-9-1987). La crítica conclou destacant un sketch molt ben reeixit: el del candidat amb totes les
peripècies d’enganxar cartells, pronunciar un discurs, etc. “D’aquest i d’altres, s’ha d’esmentar l’acurada expressió dels actors: moviments
perfectament estudiats i ganyotes ben estudiades.”
El públic berguedà es divideix a l’hora d’omplenar el teatre: els uns només assisteixen a les obres que ofereixen les grans companyies i sembla que
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tenen la garantia de gaudir de l’espectacle; els altres, un grup més reduït i amant del teatre, es mostren més oberts i no renuncien a veure cap obra.
El cert és que la qualitat de les obres presentades en aquesta edició fou dins una bona línia, seguint la tònica d’altres anys, on es poden veure les
darreres obres de les companyies catalanes i també alguna d’estrangera.
La manca de garanties climatològiques féu canviar l’escenari pel del T. Munic., ben condicionat, tot i que més d’un berguedà voldria que almenys
alguna de les obres es tornés a fer sota la llum dels estels.
Al XVI Festival d’estiu de teatre de 1988 es presentaren les obres més actuals i cotitzades de la temporada, contribuint així a amenitzar l’estiu
berguedà amb unes representacions d’indubtable categoria i que han rebut una crítica favorable: passaren per l’escenari del Casino actors i grups de
teatre reconeguts com Enric Majó i els Comediants. El programa de les 6 representacions previstes –anunciat el 23 de juliol a Regió 7- fou aquest:
-Set i mig de Joan Oller, pel grup teatral vigatà La Gàbia, (24-7) espectacle de creació col·lectiva molt visual d’una hora i quart de durada, en què
cada personatge explica els records viscuts, tot barrejant-los amb els desitjos no acomplerts, amb un toc d’imaginació. El grup és format per Perot
Torras, Eduard Nando, la manresana Montse Albàs, R. Vila, C. Fernández, Iva Bigatà, Rudolf Jarque i el director Joan Ollé.
-Teatre a la sang, peça musical i còmica escrita i dirigida per Frederic Roda segons el muntatge de La Farinera de Granollers (30-7)
La Farinera fa una paròdia del teatre com és per dins: teatre dins el teatre. L’obra que presenta és una visió irònica en clau musical de tots els tics
dels personatges que es mouen dins el món teatral. El protagonista és Armand Perurena, interpretat per l’actor Pep Farràs, amb qui l’autor té punts
en comú, ja que és un empresari entestat a preservar la independència dels seus punts de vista sobre el teatre i per això es nega a rebre cap mena de
subvenció, com el mateix F. Roda. Armand Perurena intenta sobreviure amb misèria, però amb els seus ideals intactes, fins que de mica en mica, la
decadència arriba a dominar la seva companyia i acaba al geriàtric de la Vall d’Hebron, on, portat per l’incondicional amor cap al teatre, intenta
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muntar una obra amb els interns.
Paral·lelament, explica també els conflictes que envolten els altres membres de la companyia i de la dona i el fill del protagonista. Tots els
personatges de la Companyia són retratats de la manera més tòpica: la noia que vol ser actriu i no dubta d’anar al llit amb qui convingui per
triomfar, aquell que desitja només actuar amb la Cia. de Flotats... (Regió 7, 30-7-1988) L’Agustí Humet coordina la música, la qual dóna a
l’espectacle un to de revista de Paral·lel.
Enric Majó i Carme Sansa protagonitzaren l’obra basada en un text còmic de Dario Fo i Franca Rame: Joc de dos, dirigida per Quim
Vilar,encarregat de fer laversió catalana del llibre, iamb música de Francesc Pi de la Serra. (6-8)
En la crítica de Regió7 (11–8) hi trobem referències concretes sobre l’escenari: blanc i auster, amb tres portes i un tros de balcó, un muntatge sense
més complicacions que la il·luminació gairebé fixa i una cançó de Quico Pi de la Serra, que embolicaven fràgilment tota la potència del diàleg de
l’obra. L’evolució dels dos actors per un escenari tan buit havia estat prevista pel director, de manera que “ni un sol moment no donà la sensació
d’haver-hi massa espai, un espai que s’omple de moviment. El final sembla que s’anticipi abans que s’acabi totalment el text, els esdeveniments
són massa poc precipitats a nivell de rapidesa en l’escena i el públic que omplia dos terços del T. Munic. de Berga, arrencà els aplaudiments abans
que l’obra s’acabés del tot”.
-Jacques i el seu amo de l’autor txec Milan Kundera (Praga, 1929) –més conegut per les seves novel·les La insostenible lleugeresa del ser i La
immortalitat-, el qual es va basar en el text de Denis Diderot Jacques el fatalista amb què li volia retre homenatge, fou muntada a partir de la
versió catalana de Joan Tarrida, i portada a escena pel grup La Farsa sota la direcció de Daniel Tristany (14-8). Es crea cert ambient anarquista
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barrejat amb ganes de ganes de viure que donen una situació de rebel·lia. En la crítica que fa Regió 7 del dia 18 d’agost, es diu que les
característiques de l’obra i dels personatges exigien més dinamisme. Hi intervenen: Jaume Huch (protagonista), X. González, M. Tristany, Jordi
Solà, L. Sensada, X. Marginet, M. Minoves, A. Vilella, D. Molera i Marga Baraldés entre d’altres.
-Tira’t de la moto, (20-8) espectacle jove, fresc i musical, a càrrec del grup de teatre L’Ocàs, grup barceloní fundat el 1980 per graduats en
interpretació per L’Institut del Teatre de Barcelona de la promoció d’aquell any. A partir de 1986 es va constituir com a SAL i s’hi afegiren nous
membres. És un espectacle plantejat perquè el públic s’hi pugui identificar: els espais que es representen podrien ser els mateixos que freqüentem en
la nostra vida quotidiana, igual que la manera de parlar i la manera de vestir dels seus personatges.
Aquesta obra també es va representar a Manresa dins l’edició de Teló,88 el 22-9 del mateix any.
-La nit, espectacle del Comediants, per primera vegada a Berga, va tancar el festival, el dissabte 27 d’agost.
El XVII Festival de Teatre de Berga presenta un programa marcat per una participació de qualitat que es veu una mica perjudicada pel mal estat en
què es troba el T. Munic. En D. Tristany assegura que aquest any ha estat a punt de suspendre’s el Festival a causa de les obres inacabades a
l’escenari del Teatre: “estèticament, el teatre és un desastre, i fins i totropot haver-hi problemes d’acústica”.
sam
S’inicià el 22 de juliol amb l’obra Insòlit del grup Vol-Ras, companyia formada
ariael 1980, que ja havia participat en anteriors edicions amb Flight i
serr
Oh! Stress. L’espectacle –dirigit pel gironí Pep Cruz- s’inscriu dins del seu acostumat
a.humor
cat gestual i els tres actors (Joan Cusó, Joan Faneca i
Joan Segalés) interpreten una cinquantena de personatges diversos: gent del carrer, desarrelats, vianants, en una atmosfera que barreja realitat,
fantasia i màgia. La música es basa en temes del cinema nordamericà.
Pel 5 d’agost es preveu l’actuació del grup de teatre local La Farsa que reposarà per tercera vegada (la 1ª, 1962 i la 2ª, 1966) Figuretes de vidre,
(The glass menagerie) escrita el 1945 per T. Williams. En aquesta ocasió actuen la veterana M. Minoves, M. Tristany, X. Marginet i R. Serchs
Significa un repte, per la dificultat que comporta l’obra. La gran riquesa de matisos, la modulació de les veus, els dos plans amb què l’obra juga, els
llargs monòlegs requereixen una interpretació molt acurada. (Regió 7, 5-8-1989)
Pel 12 d’agost, s’espera la participació de La Cubana (Teatre Cubà de Revista) amb el muntatge dirigit per Jordi Milán Cómeme el coco, negro,
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presentada unes setmanes abans dins la programació del Grec de Montjuïc de Barcelona. L’espectacle tingué èxit, va omplir el Casino Berguedà,
segons ens informa la crítica de Quirze Grifell a Regió 7 del 17 d’agost. L’obra és una passejada pel món interior del music-hall. L’escenari es va
farcir de cortinatges vermells, bombetes de colors que s’encenien i s’apagaven, plomes, donant la sensació d’ésser un envelat de festa major. Tot
plegat sintonitzà amb el públic berguedà.
-Estrips, segons el text de Jaume Cabré. L’obra -guanyadora del Premi J. Santamaria 88- fou finançada per l’Ajuntament de Mataró. Joan Lluís
Bozzo, el qual treballà amb la Cia. Dagoll-Dagom; dirigí aquesta obra que proposa un joc teatral sorgit de dos personatges amb vivències molt
diferents i amb actituds davant la vida que no tenen res en comú, interpretats per Anna Briansó en el paper d’Isabel i Montse Puga com a Marta. A
través del diàleg entre les dues dones, l’una cerebral i poc decidida, l’altra molt vitalista i amb molta empenta, es va descobrint que els dos
caràcters es complementen, s’uneixen o se separen davant de diverses situacions quotidianes. Un text suggestiu i que concedeix gran importància a
l’actor i la màgia que es produeix dins l’actor quan interpreta. Un aspecte interessant és el teatre dins el teatre, una reflexió sobre la utilitat del
teatre davant dels problemes més directes de la vida de cada dia.
Cabré formava part del grup Xaloc i es va iniciar en el teatre a la Sala Cabanyes de Mataró, on va ser representada per primera vegada Estrips.
Els populars Guix i Murga del concurs de TV3 Tres pics i repicó presentaren un clàssic vodevil d’embolics el dia 26 d’agost Boeing-boeing, sota la
direcció de Frederic Roda. Gemma Nierga, presentadora del programa Dit i fet, té un paper a l’obra.
La cloenda del Festival anirà a càrrec de El Tricicle, el 2-9, amb el seu Slàstic, visió irònica de l’esport, ja que amb gags i sketches, transmet el l
missatge que l’esport no és ni competitivitat ni violència. Presentada per segona vegada a Berga. El cos tècnic està format per Joan Jorba, León
Avila i Mario Ortiz, del vestuari se n’ocupa en Ramon Ramis, Santiago Sans i Juanjo Martí; de la coreografia, l’Anna Briansó; i la música és
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original de Josep Pons de Puig-reig, amb l’orquestra del Teatre Lliure de Barcelona i la interpretació de C.Canela i X.Garriga. La producció i el
disseny són responsabilitat exclusiva de El Tricicle. Sabem per la crítica d’en Quirze Grifell del 26 de setembre que en Paco Mir va ser substituït
per Ramon Tetas, a causa d’un accident, però no impedí de cap manera que El Tricicle triomfés.
Els Festivals ofereixen, un cop més, una programació de qualitat.
En la següent edició de 1990, els Pallassos de Fellini inauguren el XVIII Festival. La parella és formada per Carlo Colombaioni i Alberto Vitali,
cunyats, descoberts el 1973 al Festival de Nancy a França. Van fer una gira amb en Dario Fo i posteriorment van visitar els cinc continents amb els
seus muntatges La barraca de feria i Los saltimbanquis. La relació amb el director de cinema Fellini ve dels anys 50, quan intervenen en el seu
film La Strada (1954) i després a Clowns (1970). Continuen fidels a l’eterna dialèctica entre el pallasso llest August i el tanoca Carablanca.
La Cia. de Carles Canut i Joaquim Cardona presenten l’obra de Paul Barz Sopar a quatre mans. (4 d’agost) La Cia. Tiranpalau porta a escena
Makinavaja, el último choriso, personatge d’Ivà. (11-8)
La Farsa participa amb L’enterrament és a les quatre de Carles Valls. (18-8)
La Cia. del teatre Condal presenta Dancing, (25-8) i, com a cloenda, la Cubana, l’1-9, posa la nota còmica amb Cómeme el coco, negro.
El pressupost per aquesta edició és de cinc milions de pessetes. D. Tristany és conscient que per omplir les 950 places del T. Munic., s’han de
portar a la ciutat uns autèntics booms.
El XIX Festival de 1991, es redueix la participació de Cies. teatrals de prestigi a què ja tenen acostumat el públic berguedà. Comença el 27 de juliol
amb un vodevil del mestre en el gènere Eugène Labiche El més feliç dels tres representat pels actors i actrius de La Farsa X. González, X.
Marginet, J. Solé, J. Montanyà, L. Sensada, M. Tristany, A. Molera i M. Coromines. En el programa de mà llegim que es tracta d’una “radiografia
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sense concessions d’una societat ferotge, poblada per individus que no reconeixen en la pròpia ambició cap més límit per eliminar els obstacles que
se li oposen”.
A continuació, toca el torn a l’obra Piano, piano interpretada pel Guix i el Murga, juntament amb l’actriu Montse Martí, estrenada a Sant Boi de
Llobregat, sota la direcció del pallasso Carlo Colombaioni i la direcció musical de Lucky Guri. És una obra en què es combina l’humor i la música
i que tracta el tema de la lluita (entre dos concertants de piano) per aconseguir l’amor d’una noia. “És un espectacle de creació basat en el gag i les
situacions insòlites a partir d’un concert” ens diu el programa.
La Cia. Acte únic és la següent a actuar (10-8), amb Computer love de Toni Cabré, interpretada per Xavier Serrat, Mª Rosa Serra, Damià Barbany,
Montse Sánchez i Oriol Trambia, tots dirigits per Boris Ruiz. L’obra –a cavall entre l’humor absurd i el joc de paraules- relata la història d’un
botiguer d’existència gris, abocat completament a la seva vida de comerciant, en el cercle viciós on tot és interès i aparença, que cerca una relació
amorosa. Amb tot, és una obra humorística.
La Cia. del Teatre Goya de Barcelona presenta el 17 d’agost l’obra rSnoopy,
osa el musical, de Charles M. Schulz (creador de les vinyetes del gosset
inseparable de Charlie Brown) Pel programa de mà podem assabentar-nosm
que
musical amb una mirada “sofisticada, perspicaç i divertida” a
ariés
asun
e
r
ra.c cínic, intel·ligent i enginyós ésser humà. Els actors,
la llegenda de Snoopy, en la qual el públic veurà el gosset com es veu a si mateix: “tranquil,
at
dirigits per Ricard Reguant, són: Roser Batalla, Ferran Castelló, Julià Farrà, Jordi Fusalba, Martí Galindo, Victòria Pagès i Maria Elias.
Per últim, tancant el mes d’agost i aquesta edició dels Festivals, actua la Cia. de Mercè Bruquetas (Helen), Mercè Managuerra (Elsa) i Josep
Minguell (Màrius), actors dirigits per Carol Rosenfeld, en El camí de la meca de Fugard, traducció/adaptació de R.-V. Gras, per la Cia. Bis-Videa
Associats S.C.P. Cia Teatreneu, dirigida per C. Rosenfeld i l’escenografia de S. Marzolff (1-9-91)
El XX Festival de 1992 es compon de les actuacions següents: Per començar, s’escenifica una obra de J.B. Priestley, en versió de Begoña Barrena,
El temps i els Conway de J:B: Priestley, trad. per B. Barrena, per la Cia. del Teatre Condal.(1-8) Hi participen professionals de fama reconeguda,
com la veterana Montserrat Carulla, acompanyada de Victòria Peña, Àlex Casanovas, Lluïsa Castell, J. Boixaderas, Jaume Mallofré, Pere Ponce,
Mónica López, Rosa Renom i Rosa Boladeras, sota la direcció de Mario Gas, ajudat per Fèlix Rotaeta i Anna Güell i l’escenografia d’E. Frigerio.
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El 8 d’agost, la Lloll Bertran es presenta al públic berguedà amb un “musical personal” basat en textos de Emili Teixidor, Antoni Bassas, Narcís
Comadira, J. Barbero, Ventura Pons i de la pròpia Lloll. J.Mª Duran fa els arranjaments i es fa càrrec de la direcció musical. De l’escenografia, n’és
responsable l’A. Belart.
El 15 d’agost actua el grup local La Farsa en l’obra de Tenessee Williams La gata damunt la teulada, en versió catalana de Jordi Arbonès. Hi
actuen: M. Tristany, M. Minoves, Lurdes. Sensada, J. Gragés, L. Cunill, J. Solà, X. Marginet, X. González, R. Serchs i el propi director Daniel
Tristany. El muntatge es deu, un cop més, a Melitó Massana. En aquesta ocasió, en Josep Montanyà es fa càrrec del so i efectes, mentre que la
Jordina Gragés, com en altres ocasions, fa la feina de traspunt.
El 22 d’agost la Cia.T de Teatre duu a l’escenari una obra de Patricia Highsmith en traducció de Susanna d’Hèlix, Petits contes misògins. Amb
mitja dotzena de contes, n’hi ha prou per transportar l’espectador a unes realitats imaginades, ben allunyades de les seves pròpies.
Hi intervenen Mamem Duch, Rosa Gàmiz, Miriam Iscla, Carme Pla i Àgata Roca, sota la direcció de Pere Sagristà.
El grup Vol Ras amb la participació de Pep Cruz, director, presenten davant el públic berguedà el 5-9, com a cloenda al Festival, l’espectacle
Pssssh... amb J. Cusó, J. Faneca i J. Segalès com a actors, l’Oriol Vallvé que fa el muntatge musical, Quico Estivill es fa càrrec de l’escenografia i
A. Belart del vestuari. En l’obra es parodia el sistema sanitari del país i reflecteix irònicament els tics, els comportaments i problemes quotidians
com la solitud, les manies, la manca de solidaritat, que es fan més patents en determinades circumstàncies.
El XXI Festival s’enceta el 24-7-1993 amb la Cia. de Glòria Rognoni i Santi Ibañez que presenta El gest basada en dues històries: L’ós de Tchéjov
i El passaport de Bourgarde. També intervé com a actriu la Mercè Comas. Dirigeix Guillermo Ayesa.
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L’últim dia de juliol el Teatre a la deriva presenta l’obra de David Mamet en versió de Josep Mª Fulguet Perversitat sexual a Xicago. L’obra ens
mostra com l’empobriment progressiu del llenguatge, el culte a les modes, els idiolectes “a la moda” i a les subcultures àudio-visuals minven i
degraden les possibilitats expressives, comunicatives i afectives els individus, que esdevenen esclaus del llenguatge i dels mites cojunturals que els
arrosseguen envers l’infantilisme, la solitud i la follia. Els intèrprets són: Jordi Coromina (Bernard), Jordi Castanyer (Danny), Dolors Rusiñol (Joan)
i Bea Guevara (Deborah). Dirigeix Jordi Mesalle i J. Berrondo fa l’escenografia.
En Guix i Murga porten a l’escenari la comèdia de Marc Camalotti Per molts anys, amb M. Murga, A. Bassas, Roser Camí, Xavier Guix i Maria
Lanau com a intèrprets, dirigits per Frederic Roda Fàbregas. (7-8)
La Farsa reposa L’àmfora (la 1ª vegada fou el 1963) de Ventura Porta Rosés, en coincidir el 35è aniversari de la fundació de La Farsa. Actuen: A.
Molera, J. Solà, J. Cunill, M. Tristany, Anna Perarnau, X.Tristany, Xavier Fontquerni, R. Serchs, X. González. Fan el muntatge J. Cunill, A. Guiu i
D. Massana.(15-8)
El 21 d’agost, el grup Gloxars Teatre presenta l’espectacle còmic King Kiss. Es tracta d’una formació teatral inscrita dins la línia del teatre còmic
que combina el gest, la pantomima i el clown. Explica la boja i desesperada fugida de tres “quinquis” envoltats en tot moment per la poli. Francec
Sánchez (El Nobel), Carles Romeu (El Nitru), Gerard Acero (L’Adrenalina) són els intèrprets que actuen sota la direcció de Tony Albà. Els músics
que completen l’espectacle són Els Manolos.
El 28 d’agost la Cia. de Carles Canut, Amparo Moreno i Joan Pera presenten la “comédie de bulevard” original de Marc Camoletti No et vesteixis
per sopar, sota la direcció escènica de Ricard Reguant i escenografia de J. Massagué.
Ens informa el programa de mà que Marc Camoletti és considerat el màxim exponent del tipus de comèdia lleugera popularitzada a França, amb el
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nom de “comédie de bulevard” que prové dels gran bulevards parisencs i que era un teatre d’entreteniment. La comèdia va arribar-hi en forma de
circ i de music-hall. L’esperit “boulevardier” fou popularment designat per referir-se als assumptes domèstics centrats en l’amor (l’adulteri,
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concretament) i els diners. Aquest divertit vodevil arriba després de tres anys a París, dos anys a Londres d’èxits extraordinaris. Els intèrprets són
C. Canut, A. Aymar, J. Pera, A. Moreno, V. Llena i José Luis Sanjuan, sota la direcció de Ricard Reguant que en fa l’adaptació.
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El 4 de setembre s’acaba el Festival amb la posta a escena de l’espectacle musical creat i dirigit per Ricard Reguant Tots dos, en què intervenen
Àngels Gonyalons i Carles Sabater. Els arranjaments, la direcció musical i el piano són responsabilitat de Jordi Doncos. La coreografia és de Coco
Comín.
El 6-8-1994 comença el XXII Festival d’Estiu de Teatre amb la comèdia Torna-la a tocar, Sam; que duu a l’escenari l’Agrupació Teatral La Farsa
segons el text de Woody Allen. Hi actuen X. González, M. Tristany, J. Solà, X. Tristany, A. Perarnau, Mª Rosa Pujols, A. Molera, M. Baraldés, L.
Sensada, J.Gragés i I. Serra.
rosa Shirley Valentine en versió traduïda de Joan Sellenti Ferran Toutain.
El 13 d’agost la Cia d’Amparo Moreno presenta l’obra de Willy Russel
mar
Dirigeix Rosa Mª Sardà.
iase
rra.presenten la comèdia en dos actes de Bill Manhoff segons
El 20 d’agost Montse Guallar i Enric Majó, en els papers de Doris i Fèlix respectivament,
cat
adaptació de R. Reguant La gateta i el mussol.
La Cia T de Teatre presenta Homes amb textos de Primavera de Francesc Pereira, De copes i en companyia de F. Verdés, Ramon de Sergi Belbel
(director també), i Alopècia de Josep Mª. Benet i Jornet. L’obra constitueix un recull de cites sobre l’home de diversos autors (Casanova, Dom
Joan, Sade...) Les intèrprets són M. Duch, Rosa Gàmiz, M. Iscla, C. Pla i Àgata Roca. La música és original d’Óscar Roig.(27 d’agost)
Els Joglars actuen un altre cop a Berga, en aquesta ocasió presenten El Nacional. (3 de setembre) El programa de mà ens explica l’argument: “D.
Josep vell acomodador d’un antic Teatre Nacional ja degradat i sense activitat, pretén fer renèixer el teatre amb una colla d’indigents que ell
considera com el símbol de l’art teatral. Un ofici de canalles, bufons, joglars i pallassos, tot el contrari dels actors histriònics, intel·lectuals i realistes
que varen degradar la professió fins a convertir-la en un art per a funcionaris. Ramon Fontserè encarna D. Josep. La música és extreta de l’òpera
verdiana Rigoletto. La direcció musical va a càrrec de Joan Albert Amargós. Amb aquest espectacle de Boadella es tanca aquesta edició del
Festival.
El XXIII Festival d’Estiu de Teatre de 1995 s’inaugura amb Els Reis (12 d’agost). L’obra original de Julio Cortázar és escenificada per Anònim
Teatre. Fa referència, segons ens diu el programa de mà, al “mite cretenc del Minotaure conformant-lo dins una laberíntica espiral que perfila la
profunditat dels personatges dins un mirall convexo-còncau on, sorgint dels amors i els odis secrets i particulars, es reflecteixen els seus contraris.”
La direcció escènica va a càrrec de Jordi Cussà i Lydia Canals, amb la col·laboració de l’A.T. La Farsa. Actuen també T. Breganciano, J. Bullich,
C. Mas i E. Capella.
La Cia de Teatreneu presenta l’espectacle (19 d’agost) Les obres completes de W. Shakespeare (abreujades) que repassa 37 obres del dramaturg
anglès. L’obra triomfà al West-Ende de Londres i a l’Off-Broadway. Els autors d’aquesta obra són Adam Long, Daniel Singer, Jess Winfield i la
versió catalana es deu a Xavier Mateu. Actuen Ferran Terraza, Jaume Garcia, David Batlló, sota la direcció de Jers Winfield.
L’obra fou presentada a l’edició del Festival Grec de Barcelona del mateix any amb gran èxit del públic. A Berga, es va reunir un públic escàs –
unes dues-centes persones-, però participatiu. En aquesta edició del Festival d’estiu, hi hagut una reducció del programa per raons pressupostàries,
però la direcció s’ha preocupat que les obres incloses fossin d’una gran qualitat.
La Maternal Teatre presenta Totes culpables (26 d’agost), amb l’actriu berguedana Helena Colomé, una de les quatre dones –unides pel sentiment
de la culpabilitat- del muntatge de la periodista francesa Martine Tartour. L’obra –traduïda per Lluís Massanet- és una aproximació irònica, tendra i
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divertida al procés de mutació que pateixen les dones abans, durant i després de viure l’experiència de la maternitat. L’obra fou presentada a la Fira
de Teatre de Tàrrega i a la sala Artenbrut de Barcelona. Les intèrprets són: L. Barenys, H. Colomé, Ariadna Planas, Meritxell Sabaté, actrius que
han intervingut en llarg metratges i en sèries com Poble nou. L’Helena Colomé és una actriu berguedana amb una dilatada experiència en teatre,
televisió, cinema i publicitat. De la dramatúrgia, es fa càrrec Pere Sagristà.
El 2 de setembre es tanca el XXIII Festival amb l’espectacle dels Comediants El llibre de les bèsties, segons el text de Xesc Barceló, basat en el 7è
Llibre de Meravelles de Ramon Llull. L’obra és una faula cruel sobre el poder. La música és de Ramon Calduch i la coreografia de M. Colomé.
Actuen com a intèrprets: E. Arquimbau, M. Baixas, Marisa Gerardi, Jordi Martínez, Fulgenci Mestres, J. Montanyés, C Romeu, Borja Sagasti, Joan
Valentí, sota la direcció de Joan Font.
El XXIV Festival de l’agost de 1996 es veu afectat per una dràstica retallada pressupostària pel que fa a l’activitat teatral de la ciutat de Berga,
segons ens informa la direcció. El propòsit és no trencar amb la continuïtat dels Festivals d’Estiu, malgrat el repte dificilíssim que aquesta
circumstància suposa. Finalment, s’assoleix una programació menys ambiciosa que en anteriors edicions, però prou digna com per salvar la més
tradicional de les activitats culturals de l’estiu berguedà.
En primer lloc, es reposa l’obra de J.Mª Pou i Vilabella Desdoblaments el 3 d’agost, mostra molt reeixida de teatre còmic, intranscendent, però
molt adequada per allunyar-nos per una estona de les tribulacions de la vida diària. (programa).
El 9 d’agost continua el Festival amb la representació d’Anònim Teatre que estrena per primera vegada Barcelona 2012, original de Jordi Cussà –
alma mater del grup- L’obra és una crua reflexió sobre la guerra civil i les crueltats que comporta. L’argument és explicat en el programa de mà: A
la Barcelona de 2012, en plena guerra civil entre les diferents nacions de l’estat, un grup de teatre independent pretén fer una catarsi sobre la guerra.
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Els intèrprets són Lydia Canals, Xavier Guitó, G. Badia, Toni Bregarciano, Fr. Ribera, Evita Sánchez, Pep Espelt, J. Cussà entre d’altres.
(programa)
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El 17 d’agost el Teatre Arca fa una proposta lúdica en Una nit amb el diable de Jesús Roche. Els intèrprets: Lourdes Rodón, Montse Masó, Daniel
Gamundi. Xema Pérez, Jesús Roche entre d’altres, actuen sota la direcció de Rosa Ferez i Jesús Roche.
El Festival conclou amb Esfera Espectacles que presenta Busco el senyor Ferran del francès Jean-Claude Carrière en traducció de Sergi Belbel,
amb la presència de Ferran Rañé que fa de Joan Carles i la gran actriu Emma Vilarasau (Sussanna) entred’altres, sota la direcció de Pere Planella.
Josep Montanyà escriu un article a Regió 7 (7-8-1997) en què comenta, tot afegint un curiós afer, que no es fa el XXV Festival d’Estiu de Teatre
perquè el T. Munic. és tancat: “Dissabte passat, els ciutadans de Berga fórem sorpresos per uns cartells fixats a les parets dels carrers cèntrics de la
ciutat que anunciaven una programació per als XXV Festivals d’Estiu de Teatre, que s’havien de celebrar enguany. Una vegada refets de
l’expectació que havien provocat, vàrem comprovar que era obra d’uns bromistes que van confeccionar un simulada cartellera, amb sentit de
l’humor, tant pel que fa als títols de les obres com als protagonistes, coneguts
rosa personatges de la política local i artistes famosos del món escènic i de
mproblemes
la televisió” (...) “Algunes solucions proposades s’han hagut de descartar per
insolubles, de dubtós èxit si els festivals es presentaven fora
aria
serr
dels seu marc habitual”
a.ca
t
El qui fou traspunt de la Farsa durant molts anys fa un balanç positiu dels 24 anys precedits de sis anys de teatre a l’aire lliure a la típica plaça del
Forn, ja que hi han desfilat les millors Cies. de teatre i conjunts de teatre professionals, però també reconeix que des de feia temps l’assistència del
públic havia minvat notablement i s’havia pensat fins i tot en suprimir els Festivals si la resposta del públic no millorava. La crisi econòmica de la
comarca podria ser una de les causes d’aquesta disminució de públic.
El 1999 es reprèn l’activitat teatral al T. Munic., després de dos anys de tancament i d’absència dels Festivals.
El 7-8-1999 comença, doncs, el XXV Festival i ho fa amb la Cia. 3x tres que presenta Comèdia negra de Peter Shaffer en traducció de Montse
Llabrés, Paco Mir i Tamzin Townsend (aquest últim, també director), obra d’humor anglès, que compta amb la participació de Mercè Comes, Pep
Cruz, Eduard Farelo, Pep Salvat, Esteve Ferrer, Montse Esteve i Enric Majó. L’escenografia és de Quico Estivill.
El següent compromís és resolt pel grup Vània, Tricicle i Gay Mercader que presenten el 14 d’agost El sopar dels idiotes de Francis Veber, per la
Cia. Centre de producció Gay Mercader-Tricicle, Vània Produccions. El text és traduït i adaptat pel director de l’espectacle Paco Mir (també es
porta a Guardiola)
El 21 d’agost es presenta l’obra de Neil Simon La extraña pareja, amb Paco Morán i Joan Pera, Enric Boixadera, Enric Llort, Jaume Castells, José
Luis Sanjuan, Isabel de la Torre i Silvia Güell dirigits per A. Alonso.
El 28 d’agost tanca el Festival Pepe Rubianes (Vilagarcía de Arousa, 2 /09/1947 - Barcelona, 1/03/2009) amb el seu espectacle Rubianes,
solamente amb textos propis.
La presència dels grans professionals i les obres de reconegut prestigi indiquen el propòsit de continuar els Festivals amb garanties d’èxit.
El Festival ha seguit organitzant-se i l’última edició es comença el 5-8-2000 amb la mateixa obra amb què s’acabà l’anterior edició: Rubianes,
solamente, seguida de Dones segons l’adaptació de la pròpia autora del text, Isabel-Clara Simó, el 12 d’agost, presentada per la Cia Mitel·les. De
l’obra narrativa, es seleccionen set històries de set tipus de dones diferents: Lliure, Amor de mare, Entre classe i classe, Ja t’ho deia jo, Si
m’estimessis, Passat’ho bé, Remei T’estimo Leonor. Hi actuen Alicia Puertas, Annabel Totusans, F. del Pereiro. Dirigeix Jordi Llop.
El 19 d’agost Tricicle-Vània-Gay Mercader representen No és tan fàcil de Paco Mir. Hi intervenen Carlos Heredia, Carme Pla, Manel Sans, sota la
direcció de J.Mª Mestres.
I el 26 d’agost Vol Ras presenta Violeta violada, interpretada per Ingrid Domingo, Joan Faneca, Sandra Márquez, Joan Segalés i Xavi Vila. Pep
Cruz i José A. Gutiérrez fan les veus en off. La direcció és de Vol Ras i de l’escenografia i vestuari, se’n fa càrrec Isidre Prunes.
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Tanca el darrer Festival del segle la prestigiosa Cia. Dagoll-Dagom amb el seu espectacle Cacao, l’1de setembre. L’obra que va estar durant mesos
al Victòria de Barcelona, és una adaptació del còmic La Course durat de Gerard Lauzier. La direcció escènica és responsabilitat de J. Lluís Bozzo,
amb la col·laboració d’Anna Rosa Cisquella i Miquel Periel. La coreografia es deu a Rosa Ribes i l’escenografia a l’Alfons Flores.
Al primer Festival d’Estiu de Teatre del segle XXI hi ha participat: Mercè Bruquetas, Imma Colomer Teresa Cunillé en la Revisió anual (mai és
tard)(4 d’agost), Vània “el jueves” i l’artesanal retòrica presentaren Diner negre (11 d’agost), Kamprack portà Excuses de Joel Joan i J. Sánchez,
una creació dels populars intèrprets de Plats bruts (18) i Paco Morán i Joan Pera interpretaren La jaula de las locas el dia 27 d’agost.
Des del 1973 –i no oblidem els sis anys precedents de teatre a la Plaça del Forn- fins al 2001, els Festivals d’Estiu de Teatre de Berga només s’han
vist interromputs dos anys, per la qual cosa, podem dir que constitueixen una activitat teatral de la ciutat consolidada i àdhuc emblemàtica, en ser
una clara demostració del interès per l’art de Talia a la capital del Berguedà, sobretot per part del l’Agrupació Teatral La Farsa –com a
organitzadora- i les Administracions que la fan possible. No obstant això, hem de percebre durant aquesta llarga trajectòria una evolució en la tria
de les obres. Ens adonem que la tendència als darrers anys ha estat la de portar al T. Munic. les prestigioses companyies de teatre professional que
puguin atraure el públic berguedà darrerament poc disposat a assistir als espectacles, com ara comèdies i espectacles “boom” que han triomfat a
Barcelona i que serveixen de reclam.
El festival d'estiu també pateix la crisi actual, segons Regió 7 hi ha retallades (2011)
Els cicles de Primavera i Tardor van començar més tard.
Vegem ara quines representacions s’han fet dins la Mostra de Teatre del Berguedà.
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LES MOSTRES DE TEATRE DE TARDOR
L’anomenada I Mostra de Teatre del Berguedà fou organitzada per l’agrupació Teatral La Farsa i fou la primera d’una sèrie d’edicions que
després es van conèixer també amb el nom de Mostra de teatre de Tardor de Berga. Fins al 1984, les actuacions es van fer al Patronat, a partir
d’aquesta data al T. Munic per motius ja esmentats.
En la I Mostra intervenen tres grups teatrals de la comarca, a més de la Farsa: L’Agrupació Teatral Avianesa amb una coneguda obra de
l’autor modernista Santiago Rusiñol El pati blau (1903) que tracta el tema de la lluita inevitable entre l’artista i el burgès, entre la Poesia i la
Prosa, com en altres obres seves (L’alegria que passa, Cigales i formigues) El repartiment de l’actuació del 25-10-1981 fou el següent:
Dolors Pons (Maria), Jaume Fíguls (Don José), Josep Graus (Jacint), Marta Medina (Anna Rosa), Pere Farrés (Sr. Metge), Pilar Vilarrasa i
Nuri Torrentaller (Dones), Teresa Santmartí, Montse Perarnau,
Seuba, Mercè Rial i Aurèlia Rey (Noies). El traspunt era la Dolors
rosTeresa
amJosep
Santmartí i el presentador, en Josep Soler. Va dirigir la interpretació en
aria Castellà.
serr
El grup de Puig-reig Agrupació Teatral Antaviana, en canvi, va escenificar Els
savis
a.cade Vilatrista el 8 de nov. Uns dies més tard, el 17, els
t
Amics de Teatre de Gironella interpreten una versió del ja clàssic Àngel Guimerà Terra Baixa .
La Farsa va actuar el 2 d’oct. en El fiscal Recasens (també la van dur a escena al IX Festival) i el 28 d’oct. a Allò que tal vegada
s’esdevingué de Joan Oliver amb el repartiment següent: Xavier Marginet (Adam), Lurdes Sensada (Eva), Xavier Tristany (Caín), Jordi Simón
(Abel) i A. Molera (Nara), R. Serchs, M. Moya, M. Tristany, Remei Cara, B. Vilajoana en la resta de papers. J. Montanyà i M. Minoves van
fer de traspunts i J.Solé es féu càrrec del muntatge. En Josep Mª. Salat i en J. Companyó s’ocupaven de la lluminotècnia i l’Estanislau Vivó,
del so.
La II Mostra (1982) s’obre amb l’actuació del Grup de Foment Cultural de Súria que presenta El diari d’Ana Frank (10-10), segueix amb La
sala d’estar pel Grup de Teatre de l’Orfeó Vigatà (dia 24) a continuació actuà la Farsa, la qual presentà l’obra de Josep Mª Pou i Vilabella
Desdoblaments (Elucubracions sobre la desaparició del cadàver de la sogra) amb un cabdal de 320 espectadors a 150 ptes. l’entrada. Per
acabar l’edició el 12 de des.. el Grup de l’Altern presentà L’Hampa tonta.
A l’any següent, el 15-10-1983, el grup El Rusc de Manlleu interpretà Descripció d’un paisatge. El 30 del mateix mes la Farsa es disposa a
retre un homenatge al poeta i dramaturg berguedà Ramon Vinyes, com a cloenda a l’any del centenari del seu naixement amb una de les seves
obres Hamlet, dramaturg, que manté algunes relacions de similitud amb el Hamlet de Shakespeare, ja que Hamlet Roldos -encarnat per
X.Marginet- també sospita de la infidelitat de la mare i l’assassinat del pare. Es desenvolupa en una pensió barcelonina dels anys 30, en un
interior. L’escenografia és feta de fusta i empaperat.
Josep Montanyà en fa un comentari a Regió 7 (3-12) sobre el text: “un ambient sòrdid d’una casa de dispeses econòmica on hi trobem tota una
desfilada de personatges poc normals, degut a la misèria material i moral en que viuen immersos. No hi manca tampoc l’aparició d’una ombra
que amb les seves revelacions complica tota la trama. Una obra de teatre ambiciosa i original, on el seu autor ens mostra la inquieta
personalitat de l’intel·lectual, potser superior als dots de dramaturg, en els diàlegs acurats i profunds dels seus protagonistes”.
El cost del muntatge, segons consta a la documentació de la Farsa, fou de 74.000 ptes., 30.000 de les quals foren concedides per l’Associació
del Personal de “La Caixa”.
Altres actors que intervenen a l’obra son la Montserrat Minoves, en el (Sofonisba), Jaume Solé (Peret Roldos), Jaume Huch (Prof. Pausànies),
L. Sensada (Leticia del roserar), Montse Tristany, (Camèlia), Antònia Molera (Dona de la llet), Jordina Gragés (Dona del carbó), Manuel
Carreras (Evaristet fabricant), Josep Sensada (inventor de joguines), Benet Vilajoana (l’ombra), X. Tristany (el gerent) i en Jordi Simón (una
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veu sense cos). L’Angelina Vilella es fa càrrec dels Putxinel·lis. L’Ester Lluch i en Josep Montanyà fan de traspunts. En el full informatiu
berguedà Ciutat (núm. 42 de l’octubre de 1983) es parla de l’acurada interpretació que va tenir molt bona acollida pel nombrós públic. La
mateixa obra es representa a la Pobla de Lillet l’1 de nov. al Centre Parroquial, davant de 250 espectadors que han pagat l’entrada mòdica de
200 ptes. i a Vallcebre, el dia 11 del mateix mes, davant de 200 persones que pagaren per entrar 250 ptes.
El Col·lectiu d’Actors Manresans presentà l’obra de Rusiñol L’auca del Senyor Esteve.(13-11)
El Grup Esplai de la Societat Foment de Piera porta a escena Fi de setmana amb senyora. (27-11)
La Mostra la tancà la Cia. La Gàbia de Vic amb La Laura a la ciutat dels Sants basada en la novel·la de Miquel Llor, publicada el 1931 amb
què obtingué el premi Crexells, i el tema de la qual és la marginació d’una dona refinada i sensible en la societat hipòcrita, hostil, en què
domina la crueltat.
En la IV Mostra de 1984, les actuacions anaren a càrrec del Grup Rusc de Manlleu que portà a escena Víctimes del deure d’E. Ionesco, (1110), El Col·lectiu del Teatre La Vitxeta de Reus presenta El barret de cascavells de Luigi Pirandello (dia 20), Grup de Teatre La Caràtula de
Molins de Rei que fa Deixeu-me ser mariner (1-11), la Cia. Barcelonina Vol Ras Teatre escenifica a les sis de la tarda Flight.(11-11), El
Grup Amics de les Arts de Terrassa, escull l’obra d’Agustí Bartra La noia del gira-sol (25 de nov.).i com a cloenda, El castell de tres
dragons, a càrrec de la Cia. L’Estel de Prats de Lluçanès.
El director de la Farsa, en D. Tristany comenta en l’article del diari local Regió 7 la importància d’aquesta Mostra de Teatre perfectament
representativa del moment actual que viu l’art dramàtic lluny de les capitals i de l’esforç que fan els grups dia a dia per superar-se.
A la V Mostra de l’any següent 1985, s’hi representen un total de vuit obres: comença amb l’actuació del Col·lectiu d’Actors que fan La Faia,
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continua amb el Grup Binocle Teatre de Manlleu que presenta Nuclear i Cia.; ja al mes d’oct., els primers en actuar són els membres del
Grup escènic de Centelles que representen Tres angelets a la cuina (12 d’oct.) i a continuació ho fan els de la Gàbia de Vic amb Berenar
dels generals (dia 20); al mes de nov., actuen els actors de Teatre de Foment cultural de Súria (’1-11). amb El senyor Pupurull, continua el
Grup Lacetània de Solsona amb Les noces de Fígaro, (10-11). i els segueix l’actuació de Pep Bou amb l’espectacle Bufaplanetes (24-11)
finalment, tanquen l’edició la Farsa que escenifica dos vodevils (1-12)
A l’any 1986, la Farsa vol retre un homenatge a Joan Oliver amb l’estrena de l’obra La drecera, dins el marc de la VI Mostra de Teatre de
Tardor. En l’obra, hi participen Alfred Luchetti i Ovidi Montllor.
El 19 d’oct. es porta a escena l’obra de Rusiñol Don Tiago... i el seu vol. El 26 del mateix mes, el Grup Lacetània de Solsona actua en El nen
dels Parker, obra de Hart Braddel en traducció de E. Barmol.
Per Tots Sants, es fa Damunt l’herba de Guillem Jordi Graells a càrrec del grup Zitzània Teatre. El dge. 16 La Farsa estrena Una drecera de
Joan Oliver com a homenatge a l’autor, per tancar el mes, el
Vol-Ras de Barcelona repeteix Flight. Per Santa Eulàlia, la Cia. de
roTeatre
sa
Sarsueles del Mestre Damunt porta La Cançó d’amor i de guerra del m
compositor
aria ontinyenc Martínez Valls.
serr
La VII Mostra és encetada el dia 14-11-1987 pel grup Llamp Teatre de Vilanova
amb
a.caBrams, una obra còmica ben resolta, dirigida per Toni
t
Albà i interpretada només per dos actors.
La Cia. del Teatre Victòria de Tricicle-Annexa representa Pels pèls de Paul Porter en versió traduïda i adaptada de Guillem Jordi Graells el 22
de nov. previ pagament de 300 ptes. l’entrada general. És un muntatge de Pere Planella. El diumenge següent prengué el relleu l’Agrupació
Teatral La Farsa amb La rambla de les floristes de Josep Mª de Sagarra.
Per Reis, el grup Caràtula de Molins de Rei escenifica l’obra d’Eugène O’Neil Condemnats a viure.
Tanca la Mostra la sarsuela Marina d’E. Arrieta, a càrrec de la Cia. de Sarsueles del Mestre Damunt, el dia de la Puríssima.
El Cicle de Teatre de Tardor de 1991 comença el 17 de nov. a les 6 de la tarda amb la representació de Te i simpatia, obra en dos parts
original de Robert Anderson i traduïda per Jordi Arbonès. a càrrec de La Farsa. És una obra del teatre nordamericà dels anys 50. El
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repartiment és el següent: Lurdes Sensada (Laura Reynolds), Montse Tristany (Lilly Sears), X. González (Tom Lee), Josep Sensada (David
Harris), Jordi Solà (Al), Josep Serra (Ralph), A. Guim (Steve), R. Serchs (Bill Reynolds), J. Montanyà (Phil), X. Marginet (Herbert Lee). El
muntatge és de Melitó Massana, Josep Cunill, Ramon Vilalta i Xavi Bergua. La música i so són a càrrec de Toni Vila i Joan Lluís Brau. Els
traspunts són Montserrat Minoves i Jordina Gragés. Direcció de D. Tristany.
El mateix grup local reposa el vodevil d’E. Labiche El més feliç dels tres (1 de desembre.)
També van actuar-hi en aquesta Mostra Els Comediants amb Mediterrània.
El 1992, comença la XII Mostra de Teatre de Tardor amb La vida perdurable, de Narcís Comadira, a càrrec de la Cia. de Teresa CunilléLluís Solé, (15-11), després La Farsa presenta Els peixos de colors (22-11), i el dge. 29. Els Joglars posen a escena Tengo un tío en América;
ja al desembre, el dia 6 la Cia. de Sílvia Munt-Focus presenta El trio en mi bemoll d’Eric Rohmer i el 13 tanca la Mostra la Cia. Publi-Màgic
amb M’encanta del Màgic Andreu.
La XIII Mostra de Teatre de Tardor de 1993 comença el 21 de nov. amb Pretèrit Perfecte Teatre que presenta el seu Pretèrit perfecte original
de Mercedes Abad, el 28 de nov. La Farsa estrena La mare... quina nit, d’Assumpta González, que segons el mateix director D. Tristany “no
té contingut argumental de massa volada, té en canvi la virtut de teixir amb innegable gràcia un seguit de situacions divertidíssimes a càrrec
d’uns personatges que no per estereotipats i caricaturescos, deixen de ser comuns i actuals”.
El repartiment és: M. Minoves (Victòria), M. Tristany (Núria), J. Gragés (Carme), J. Solà (Ernest), X.González (Ambrós), X. Tristany (Joan),
Anna Perarnau i Queralt Gonfaus (traspunts), J. Cunill, J. Guiu i R. Serchs (muntatge), G. Cortina (atrezzo), M. Massana (escenografia), Josep
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Mª Casals (maquillatge) i J.Mª Salat.( il·luminació)
El 5 de desembre Magnet i Burch-Cia. de Dansa presenta un espectacle de dansa, poesia i música: Vinyes verdes vora el mar, seguida de
Amor a mitges, un vodevil d’Alan Aychourn que interpreten M. Casalpeu, A. Sevilla, E. Cusí, R. Morata, X. Serrat i N. Costa (dia 12).
La XIV Mostra de Teatre de Tardor de 1994 s’enceta el 13 de nov. amb l’actuació de La Farsa que posa en escena la divertida comèdia de
Woody Allen Torna-la a tocar, Sam!, en què segons diu el programa “dos éssers solitaris, amb sentiments i emocions comuns s’han unit.
S’han enamorat, quasi sense adonar-se de què els succeia...” amb aquest repartiment: X. González (Alex), M. Tristany (Mercè), J. Solà (Toni),
X. Tristany (Bogart), A. Perarnau (Mireia), Mª Rosa Pujols (Mercè), Antònia Molera (Vanessa), Marga Baraldés (Noia Disco), L. Sensada
(Lola), J. Gragés (Noia Museu), Ivana Serra (Bàrbara). Traspunts: M. Minoves i J. Gragés. Maquillatge de Casals, Il·luminació de Salat i J.
Mas, So d’À. Guiu i escenografia de M. Massana. Dirigeix D. Tristany. Hi assisteixen només 80 persones.
El 20 de novembre, la Cia. Dansa Mar Gómez actua en La matanza de Tezas, ”espectacle de dansa, humorísticament terrorífic”. És un
espectacle que dura poc més d’una hora de dansa contemporània en clau d’humor que gira al voltant de les pel·lícules de terror.
L’escenografia és senzilla. Amb l’humor i l’exageració en la interpretació es vol aconseguir la paròdia de la realitat. Hi assisteix poca gent, no
arriba a les setanta persones.
El dge. 27 de nov., La Farsa duu a escena Mercè dels uns, Mercè dels altres de Carles Valls. M. Minoves fa de Mercè Dalmases i X.
Marginet és la veu del locutor.
El 4 de desembre, la Cia terrassenca. Poca Conya formada per Eduard Biosca, Joel Carreras i Maurici Biosca presenta Moltes gràcies, dirigeix
J. Puntí. L’espectacle va obtenir un ressò important en la darrera edició del Festival de Teatre al carrer de Tàrrega. El T. Munic. no es va
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omplir, hi van assistir 150 persones.. L’11 es tanca la Mostra la Cia. Stupendams amb Stupendams en concert.
Quant a la Mostra de 1995, segons s’anuncia en el programa.per un cúmul de circumstàncies, pot ser la darrera que es faci. El diumenge 12 de
nov. la Cia. d’Avelina Argüelles actua en No trepitgeu la gespa, espectacle de dansa. Segueix la representació de El ferrer del tall amb què
La Farsa vol retre homenatge a Serafí Pitarra en commemoració del centenari de la seva mort.
El repartiment és el següent: M. Minoves (la baronessa), A. Molera (Agueta), Meritxell Mas (Rosa), M. Trsitany (Biel, el Manxaire), D.
Tristany (Mestre Jordi), X. Tristany (El baró), J. Solà (Arnal), Màrius Carrillo (Ros), Toni López (Dalmau), Marc Vilalta (Magí), Pere
Gendrau (Pere), en la part tècnica: J. Mas- Il·luminació, X. Marginet és el traspunt, Muntatge de Josep Cunill i Josep Tor, Escenografia de
Melitó Massana, maquillatge de J.Mª Casals, Vestuari de Peris Germans, so i efectes d’À. Guiu i gravació de J.Mª Salat. Direcció de D.
Tristany.
Pepe Rubianes presenta el seu espectacle Sssscum! el 3 de desembre i La Cia. de Teatreneu duu a escena El diari d’Anna Frank, un dels
millors muntatges de l’any, el 5 del mateix mes. La Cia. del rteatre
osa Arnau tanca la Mostra amb la representació del musical sobre la història
maalr Paral·lel el 10 de desembre.
dels musicals, amb música en viu i un gran repartiment, De Montmartre
iase
rraLongue,
El Cicle de Tardor de 1999 s’inicia el 14 de novembre amb Mont Plans en Chaise
.cat una obra on l’espectador passa a ser confident.
El 21 Montse Guallar i Ignasi Riera porten a escena Això guixa, com a homenatge a Joan Oliver. El dia 28 Charo López presenta Tengamos
el sexo en paz de Franca Rame i Dario Fo.
El 5 de desembre es tanca el cicle amb Cançons, un passeig per la memòria musical de Dagoll-Dagom, amb l’actuació de Carlos Gramaje,
Carme Cuesta, Marina Rodríguez i Isabel Soriano.
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ELS CICLES DE TEATRE DE PRIMAVERA
No s’han fet tots els anys a diferència dels Festivals d’Estiu i les Mostres de Tardor.
Al 1988, La Farsa organitza El Cicle de Teatre de Primavera de Berga (7, 15, 27 de maig i el 3 i 11-6-1988). amb aquest programa:
La Balada de Calamity Jane per Victoria Peña, Putiferi pel Teatre de la Bohèmia, La Señora Presidenta per la Cia. Paco Morán, L’Ondina
per la Cia. de la Sílvia Munt, i Quartetto de cinque per la Cia. Dagoll Dagom.
Al 1991, comença el cicle la vígilia de la Fira de Maig amb la representació de El castell de tres dragons de Pitarra a càrrec de la Cia. Sílvia
Munt, dirigida per Damià Barbany; continua amb Un passeig pel bosc per la Cia. de Flotats, a continuació la Cia. de Juanjo Puigcorbé presenta
Trucades a mitjanit i la segueix Estan tocant la nostra cançó per la Cia d’Angels Gonyalons i Pep Muñoz. El pressupost és de tres milions.
A la Mostra de 1992, l’Agrupació de Teatre del Patronat organitza el següent programa: Maria Rosa d’Àngel Guimerà pel Teatre de Butxaca,
sota la direcció de Josep Ramon Bonet. Alguns intèrprets són: Dolors Aldonia, Cristina Simón, Jaume Jovells, Miquel A.Cullerés, Gonçal Niubó.
(22 de març)
El Cercle Dramàtic Talia presenta Jordi Dandin de Molière, amb Manel Javierre, Mª Josep Rivera, Ramon Ibars, Roser Bosch, entre d’altres
actors i actrius que actuen sota la direcció de Carles Gausachs. (5 d’abril) “Jordi Dandin és una de les peces menys conegudes i menys admirades
i no obstant, una de les més perfectes”, diu el programa.
Scena, Grup de Teatre porta a l’escena Rei i senyor de Pous i Pagès. Dirigeix Sebastià Nieto i el repartiment és el següent: Anna Mª Carbonell,
Àngels Aguilar, Encarna Hernández, Teresa Pujol, Carles Cabeza, Francesc Ciuró, Francesc Gilabert, Tomàs Cullaré, Miquel Contel, Ramon
Ferrer, Arnau Ferrer, Vicenç Marquès, Àlex Massagué. (3 de maig) És una tragèdia domèstica estrenada l’any 1918. Proporciona la “imatge del
senyor segons el dret romà: inhumanitat aparent, esclafa sense remissió qui discuteix la seva autoritat, injusta negativa a admetre noves idees,
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capaç de plorar però no entendrir-se, home esclau dels seus sentiments” segons ens diu el programa de mà.
El 17 de maig el grup de teatre El Rossegall presenta L’hostal de la glòria de Josep Mª de Sagarra. Pepita Montoliu, Montse Mas, Victòria
Perelló, Maite Alvaro, Carme Carreras, Marc Alvaro, Josep Mª Farràs, Alexandre López, Carles Masdéu, Joan Marcer i Josep Sastre, sota la
direcció de Marc Alvaro, són els intèrprets d’aquesta versió d’una de les obres més representatives i conegudes popularment de la producció de
Sagarra que ens planteja el clàssic assumpte del triangle amorós en el marc d’un hostal de Ripoll en el primer terç dels segle XIX. A cavall d’un
dramatisme especialment construït, trobem moments d’humor que l’autor escampa de manera particular mitjançant els personatges de la Flora, el
Ventós, l’Angeleta i el Rupit.
Continua la Mostra de l’any olímpic 1992 amb la presentació de de S. Rusiñol per La Farsa L’Hèroe i s’acaba amb la divertida comèdia Els
peixos de colors comèdia en 11 quadres i dues parts de Jean Anouilh que La Farsa posa a escena el 30 de maig. Hi trobem aquí desenvolupades
totes les constants del teatre d’Anouilh. “Una sàvia i precisa construcció que juga amb gran destresa amb el flash-back i amb els canvis de temps
i d’espai; un sentit de l’humor brillant i enginyós, que dóna pas amb facilitat a l’amargor i a la causticitat; una concepció del món individualista,
on es reivindica el paper de les élites; una visió amarga de la pobresa envilidora; una absència d’amor en un context burgès, que es descabdella
en una successió d’escenes d’una comicitat agredolça, i una visió catastròfica i cínica de la realitat política del país a França, on transcorre
l’acció”, ens explica el programa de mà.
Els intèrprets són Jordi Solà, X. González, R. Serchs, R. Casafont, A. Molera, M. Tristany, Ester Comellas, M. Minoves, entre d’altres.
El Cicle de Primavera de 1993 al T. Munic. s’enceta amb L’hostal de la Glòria de Josep Mª de Sagarra, per La Farsa, el 18 d’abril. En el
programa de mà se’ns diu que “Al llarg dels seus ja pràcticament 35 anys d’existència, La Farsa ha intentat portar a l’escena totes les tendències
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teatrals de l’anomenat teatre de text” i “hem procurat que en aquesta alternança, hi estiguessin presents, els que podríem anomenar, els nostres
clàssics”. Certament, La Farsa ha procurat dur a l’escenari berguedà les obres dels autors clàssics catalans com Guimerà, Sagarra, Serafí Pitarra,
Joan Oliver, Santiago Rusiñol... tant als Festivals d’estiu com a les Mostres de Primavera i Tardor.
En L’hostal de la glòria intervenen com a intèrprets A. Molera, M. Tristany, M. Minoves, A. Perarnau, J. Gragés, J. Solà, X. González,R.
Serchs, X. Tristany, A. Guiu, D. Tristany, que dirigeix i M. Moya. Fan de traspunts Queralt Bové i Rosa Pujols. El muntatge és de J. Cunill i J.
Guiu.
Continua la Mostra amb la Cia. de Mar Gómez que presenta A lo largo algo te harà, espectacle de dansa, dins el festival de teatre d’instituts.(
programa)
La tercera representació va a càrrec de la Cia Rebeca de Winter que duu a escena l’obra Mareig de Jordi Sánchez i Saragossa, sota la direcció
escènica de Núria Furió.
La Cia. Teatreneu escenifica Bones Festes d’Alan Ayckboum. (29 de maig)
ros
maren escenes dels seus èxits No hablaré en clase, Antaviana, Nit de
En últim lloc, la Cia. Dagoll-Dagom presenta l’espectacle Historietes, a
basat
ia e
Sant Joan, Glups, Mikado, Mar i cel, Flor de Nit, algunes d’elles representades sdavant
rra.el públic berguedà. (11de juny)
cat
El Cicle de Primavera de 1994 es veu afectat per la retallada pressupostària i per això La Farsa
assumeix el cinquanta per cent de la programació
i com diu el programa “junt amb dues estrenes professionals de primeríssima magnitud, com són Les amistats perilloses amb Juanjo Puigcorbé i
Mercedes Sampietro, i La extraña pareja amb Paco Morán i Joan Pera, us oferirem la reposició de La mare... quina nit i l’estrena de Vides
privades, una exquisida comèdia anglesa de Noel Coward, que creiem que té tots els ingredients necessaris per agradar al nostre públic” (7 de
maig) (programa)
El repartiment en aquesta ocasió és Mª Rosa Pujols que fa de Sibyl, J. Solà que és Elyot, M. Tristany com a Amanda, X. Gonzàlez que encarna
el Víctor i la Ivana Serra que és la Louise.
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El 21 de maig La Farsa reposa la comèdia d’Assumpta González La mare... quina nit!, amb M. Minoves, M. Tristany, J. Gragés, J. Solá, X.
González i X. Tristany com a intèrprets, sota la direcció de Daniel Tristany. L’escenografia és de Melitó Massana.
El 3 de juny es porta La extraña pareja de Neil Simon, divertida comèdia amb un repartiment encapçalat pels actors Paco Morán i Joan Pera i
que està triomfant en aquests moments al teatre Borràs de Barcelona. També es portarà al Festival d'Estiu de 1999.
El 1995 s’enceta el Cicle el 5 de març amb La corona d’espines per la Cia del Centre Dramàtic de la Generalitat (amb Joel Joan, Pere
Arquillué), continua amb Mercè dels uns i Mercè dels altres, reposició de la Farsa (el paper de la protagonista és interpretat per Montserrat
Minoves); després es presenta Toni Albà amb L’ombra, dirigida per J. Purtí; i La Farsa amb La mort i la donzella d’Ariel Dorfman. (programa)
El grup Dagoll-Dagom tanca la Mostra amb T’odio, amor meu, representada el 15 de juny. El Cicle de Primavera de 1997 comença amb la Cia
Sarau de l’ONCE que representa la Pareja abierta (11-5).Continua amb Gagmania de Vol-Ras, (dia 22) i la darrera obra que es duu a escena és
Portes comunicades, amb Amparo Moreno, el 30 de maig.
Els dies 15, 22, 29 de març i el 5-4-1998 se celebra el Cicle de Teatre de Primavera al teatre Patronat de Berga El programa és el següent:
El dret d’escollir per l’Elenc La Roda de Castellgalí, La filla del carmesí per El Rossegall de Vilanova i la Geltrú, El Josep i la seva dona es
fan el salt per la Tramoia de Cal Rosal i Amics de Teatre de Gironella, i El bon doctor pel Foment de Cultura de Súria.
Un altre cicle que s’inicià, però només va durar dos anys fou el CICLE DE TEATRE CÒMIC al 1986.i es van representar les obres: Un barret
de palla d’Itàlia (16 març), Stop al matrimoni (30 març), Madame Verdoux (13 abril), Els savis de Vilatrista (11 maig). No disposem del
programa de 1987.
Altres representacions de la Farsa, al marge d’aquests cicles, han estat:
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A l’any 1976, en el II Cicle de Teatre maig/juny organitzat pel Grup Teatre Caratula Joventut Catòlica hi participa La Farsa amb Ball robat de J.
Oliver l’obra més important de Pere Quart després de la guerra civil. (29 de maig, reposició, ja feta per St. Josep) L’obra es compon de tres
actes i un epíleg. El repartiment és: Mª Carme Peix, D. Tristany, Montse Minoves, Benet Vilajuana, Joana Anglerill, Marta Robert, Damià
Rocadembosch, A. Sales, Rosa Solsona, Miquel Moya, dirigits per D. Tristany. Altres obres que es representen en aquest cicle: La pau retorna a
Atenes a càrrec del Grup Teatre Casal de Mataró (23 maig), De la infidelidad en el matrimonio de Cervantes i Lope de Rueda, pel grup Roba
estesa (5 juny); Testigos de T. Rozewica, a càrrec del grup Palos de ciego (13 juny) i La nostra mort de cada dia de M. de Pedrolo a càrrec del
Grup Caratula (20 juny) a més de sessions infantils (Marduix, Putxinel·lis Claca)
Aquest any, també representa Massa temps sense piano d’Alexandre Ballester (18, 19 d’abril)
Al 1977, La jungla sentimental de Jordi Teixidor (19, 20 febrer), El foc de les ginesteres de Sagarra (10, 11 abril), portada a Avià, Prats de Ll.,
St. Boi, Seu d’Urgell i Barcelona (Romea); i Tot esperant l’esquerrà de Clifford Odets (26 nov.)
Al 1978 se celebra el 25è aniversari de la mort de R. Vinyes i s’interpreta Ball de titelles, entre altres actes (ofrena floral a la seva tomba, recital
de poesies seves, descobriment d’una placa a la seva casa natal, carrer Major nº 16 i sardanes) (programa) a més de L’encens i la carn de Feliu
Tortosa i La nau de Josep Mª Benet i Jornet.
Durant aquests anys 1976-1978 La Farsa aconsegueix premis tant de grup com d’actors, actrius i direcció en concursos teatrals comarcals de
Vilada i Avià.
Al 1979, s’estrena Montserrat, heroi o traïdor d’Emmanuel Robles, membre de l’Acadèmia Goncourts, (30 abril-1 maig) i es porta al Centre
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Cívic de Borredà, dins la Diada Cultural que es fa en aquesta població el 29 juliol.
Al diari Crítica (Núm. 35, Any II, Bogotà, 5-4-1950) hi trobem l’obra sencera en traducció de Jorge Zalamea. L’autor Robles va néixer el 1914
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a Oran (Argèlia). La seva obra escrita en francès guanyà el Premi del Concurso de Jóvenes Autores i fou estrenada durant la temporada teatral de
1947-48 i simultàniament al Teatre Montparnasse de París i al Coliseu d’Argel. En la crònica se’ns diu que la primera obra teatral de Robles,

at
.c

ra

Montserrat, heroi o traïdor? és l’espectacle més important de la temporada segons la crítica francesa. I a continuació fa una relació de crítiques
publicades molt encomiàstiques vers a l’obra de Robles, el qual també traduí El Romancero Gitano de Lorca i poesias de A. Serrano Plaja, entre
altres obres com La Neige o Travail d’Homme.
El tema de l’obra és la lluita per una causa justa dels pobles oprimits contra els opressors. La raó humana s’anteposa a la raó política.
Daniel Tristany dirigí la representació i féu el paper del lloctinent del General Monteverde, Izquierdo. Benet Vilajuana encarnà el paper del
capellà militar, Miquel Moya, el de Antoñanzas, oficial espanyol, la Montserrat Minoves era la mare jove vídua venezolana, i el paper d’Elena, el
feia Mª Àngels Font. J. Montanyà i Marta Robert foren els traspunts. El muntatge era de Jaume Soler i Josep Companyó.
En la crítica de Xavier Valeri i Cobo per a Regió 7 es comenta laro
considerable qualitat de l’actuació, “encara que els prototipus dels opressors
sam
espanyols potser fossin un xic massa maniqueistes i restessin a l’obra
atota
riaspossibilitat d’imparcialitat en el judici.” També diu que els
erra acte “queden esquematitzats de tal manera que no poden
personatges, mentre que en el primer acte són ben representatius i reals, en el segon
.cat
mantenir el clima que abans s’havia arribat a crear”. “El primer acte és ple de força i verisme, el segon és excessivament llarg i fa que la tensió i
l’atenció obtingudes disminueixin.”
El 9-5-1979 El Noticiero Universal publica un article sobre La Farsa de Berga. Inclou una fotografia d’una escena. El comentari és del
historiador del teatre Xavier Fàbregas. Reproduïm pel seu interès les seves paraules:
“Las comarcas de Cataluña presentan una entidad teatral que constituye un trazo específico. Poblaciones con una densidad demográfica no
demasiado voluminosa, ejercen, desde el punto de vista de la vida cultural, una capitalidad efectiva. Este es el caso, para poner un ejemplo de
actualidad, de Berga. En efecto, desde hace años la Agrupació Teatral La Farsa de Berga que dirige Daniel Tristany, lleva a término una
actividad coherente e ininterrumpida.” A continuació es refereix a l’estrena a Catalunya de l’obra de Robles per La Farsa i fa un repàs de les
obres estrenades anteriorment: “A este estreno, le han precedido, en poco tiempo, Tot esperant l’esquerrà de Clifford Odets y El foc de les
ginesteres de Josep Mª de Sagarra. La Farsa, por lo tanto, lleva a término un teatro que presenta unas constantes ideológicas, pese a su diversidad
formal. Si Tot esperant l’esquerrà ponía el acento en la lucha sindical, El foc de les ginesteres, centrado en el Corpus de Sang, y Montserrat,
heroi o traïdor? Lo ponen en la lucha de los pueblos oprimidos por la recuperación de su libertad.”
El 1980 La Farsa es presenta al Concurs de Teatre Comarcal que es celebra a Vilada i queda en tercer lloc amb Anònim Venecià de Giuseppe
Berto, obra representada a Berga el dia 27 i 30 d’abril al Patronat, que rep bona crítica a Regió 7 (6-V-80) tot assenyalant també algun defecte
observat: “Joc de tensions que s’estableix entre ell i ella fou molt ben treballat pel director D. Tristany, i al mateix temps (malgrat l’enorme
dificultat que representa aquesta obra, per a afeccionats) la traducció escènica que en feien Montserrat Minoves i Benet Vilajoana resultà força
convincent. Si alguna cosa els podem retreure, als dos protagonistes, és algun problema d’entonació que feu canviar un xic el sentit del text. Ell
té bona veu però un xic fosca. Ella parla d’una forma molt musical i el seu timbre té una gran bellesa. El muntatge escènic que els acompanyà en
aquesta part, resultà en certs moments poc creïble...,” però l’escenografia és excel·lent, l’actuació dels músics i tècnics de so encertada, “valia la
pena anar al teatre Patronat” conclou la crítica.
El 1981, La Farsa representa Pigmalió, la crítica d’Isidre Casals a Regió 7 (5-5-1981) elogia el repartiment, malgrat alguns errors: “Magnífica
actuació. La interpretació de Martí Jordana i Jordi Puntas, la direcció de Daniel Tristany i tot el repartiment va ser esplèndid, llevat de petits
errors que passaven desapercebuts per la seva insignificància. Entre ells l’apuntador que en alguna ocasió se sentia des de les butaques i feia el
mal efecte de creure que els actors no dominaven prou el seu paper.
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Els decorats dintre de la senzillesa, van estar molt ben cuidats. En resum, La Farsa es mereixia més públic a la sala –les prop de 300 persones
que van assistir entre els dos dies a la representació haurien d’haver estat duplicades, almenys.” L’actuació serveix com a homenatge a
Montserrat Minoves.
La Farsa participa a la Festa de Sant Martí de Puig-reig, de 1982 amb la comèdia Desdoblaments de J.Mª Pou i Vilabella, al Cinema Imperial,
que també presenten al Festival d’Estiu. Aquesta obra també es porta a Sallent, a La Pobla de Lillet, a Guardiola, a Graugés, Puig-reig, St.
Llorenç de M., a Vic, a Súria, Cardona, Avià... La representació s’inclou dins la II Mostra de Teatre de les Comarques.
El 8 de maig representen Arran del Mar Caribe de R. Vinyes. Dins el Festival d’Estiu es torna a representar. (programa)
El 1983 munten l’espectacle Farsàlia, que es representa el 25 de juny al Patronat amb un cost de 118.700 ptes., 75.000 són rebudes com a
subvenció pel servei de Teatre del Dpt. de Cultura de la Generalitat. L’espectacle, antològic i commemoratiu, consisteix en una recopilacióresum d’escenes de diverses obres en què han actuat els membres de l’Agrupació teatral La Farsa. La selecció, coordinació i text la fan D.
Tristany i Jordi Cussà. (programes,2, 3)
La Farsa establerta durant 26 anys al Teatre Patronat, es veu obligada a deixar-lo a mig setembre del 1984, segons informa la mateixa Agrupació
a l’opinió pública en la revista local de Gironella El Vilatà (número 35 del nov.-des.del 1984). L’Agrupació diu trobar-se en una situació
problemàtica i conflictiva no buscada, perquè la Junta rectora del Patronat i Casal Parroquial no ha optat pel diàleg. Sigui quin sigui el motiu del
trasllat, aquest suposa un canvi en el panorama teatral de la ciutat de Berga, en encetar-ne una nova etapa.
En el Regió 7 del dj. 17-4-1986, s’anuncia “l’interessant i ambiciós cartell teatral de 1986” per veure Cyrano. A finals d’abril és prevista la
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presència de Paco Morán amb Sin chapa y sin collar, per donar pas a la diada de Corpus (Festa de la Patum) i la Cia. de Josep Mª Flotats amb
Cyrano de Bergerac. Les entrades ja s’han esgotat pràcticament. La programació dels Festivals d’Estiu assolirà enguany el millor contingut de la
seva història. Cal advertir, però, que aquesta programació no coincideix amb el programa de mà, va haver-hi canvis. “Tota aquesta planificació
teatral s’allarga i es completa durant l’any amb l’actual tanda de representacions del Cicle de Teatre còmic (només es fa un any), que compta
amb el suport de l’Associació del Personal de “La Caixa”. D’aquest cicle manquen encara les actuacions dels grups Tutti Teatre i l’obra Al teatre
i al llit, el primer crit que es presentarà el 4 de maig i l’aportació del col·lectiu berguedà La Farsa amb l’obra Els savis de Vilatrista.”
Seguim llegint l’article: “D’altra banda, s’hi ha d’afegir l’encara no programat cicle de Teatre de Tardor i la representació de la sarsuela Cançó
d’amor i de guerra per les festes de Sta. Eulàlia”. Un dels principals promotors d’aquesta planificació cultural a Berga, és en Daniel Tristany,
director escènic de la Farsa i regidor de Festes de l’Ajuntament: “sempre hem cregut més rendible programar cicles de teatre, mostres o festivals
que no pas les representacions esporàdiques. Si es dóna continuïtat a les representacions, la gent també acudeix més regularment al teatre.”
Tristany també creu que hi ha un públic berguedà i destaca un canvi observat en els darrers anys: “estem captant un públic nou, majoritàriament
jove, que s’interessa pel teatre juntament amb el públic tradicional.rMalgrat
osa tot, no és encara tot el públic que voldríem assiduament omplint cada
representació”. Tristany també creu que “estem vivint un renaixement delm
teatre
ariaamateur a la comarca”.
s rr
L’organització per cicles és la que ha anat pervivint fins al 2000, però el públic ha eminvat
a.cai per exemple, el dèficit del Teatre de tardor el 1993 és
t
de 1.472.293, de la qual quantitat, la Comissió del Govern Municipal se’n fa càrrec.
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ELS PASTORETS ( imatges )
L’origen dels Pastorets que es representen arreu de Catalunya cal cercar-los en les escenificacions religioses medievals per Nadal. Aquesta és una festa
cristianitzada –des del s. IV en tenim mostres- per l’església en veure la impossibilitat d’extirpar del tot les arrels paganes (les Saturnalia romanes), fent
coincidir la data del 24 de des.. amb el naixement del Messies (l’antic Sol). La festa s’ha anat enriquint progressivament amb el pas dels segles.
Dins dels recintes sagrats, els mateixos sacerdots oficiants i alguns pastors completaven la litúrgia llatina (Missa del Gall), que ningú no comprenia, amb les
representacions semiteatrals que arribaven més fàcilment als fidels, la majoria analfabets. Tot va començar amb una representació espontània dels pastors
que baixaven de la muntanya en grups de tres, el Majoral o pastor més vell, el Rabadà i un altre pastor. Els tres dialogaven davant l’altar sobre el naixement
de Jesucrist, l’acompanyaven d’uns cants curts i senzills i música d’instruments rústics (sambombes, triangles, flautes, gralles...) Aquesta petita representació
es va convertir en el complement de la Missa del Gall.
Segons Martí Rosiñol i Lloveras, basant-se en una definició de “Pastorada” (es deia “pastorada” pel important paper que en elles hi feien els pastors) que
dóna l’Enciclopèdia Espasa, aquesta representació rústica que es feia la nit de Nadal a les esglésies rurals no era patrimoni de Catalunya, ja que tenia lloc en
quasi tots els pobles de Castella i Lleó, malgrat que hagi estat a Catalunya on han arrelat més i s’hagi convertit aquest drama sacre, amb trets còmics i fins i
tots grotescs, en patrimoni català (Els Pastorets del nostre temps, p.16)
No és gens estrany això, perquè a Espanya, les peces del cicle de Nadal com l’Ordo Stellae sovintejaren a l’alta edat mitjana i d’aquí sorgí la més antiga
mostra del teatre castellà l’Auto de los Reyes Magos, de mitjans del s. XII, trobat a la catedral de Toledo, que presenta una maduresa dramàtica evident, que
no s’explica si no es té en compte la tradició teatral preexistent, de la qual no ens queden textos. No obstant això, la font d’aquest text és francesa.
A Toledo, al s. XIV, durant les laudes de Nadal, dos cantors interpretaven l’antífona Pastores dicite i dos xicots del cor vestits de pastors responien amb
l’antífona Infantem vidimus.
Gómez Manrique, poeta cortesà de mitjans del s. XV, escriu una Representación del Nasçimiento de Nuestro Señor basant-se en textos evangèlics,
tradicions popularitzades en la literatura devota i en les arts pictòriques; i els autors de finals del XV Juan del Enzina i Lucas Fernández segueixen
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dramatitzant els cicles de Nadal, així com de la Passió i Resurrecció de Crist, tot i que adapten el missatge evangèlic a la nova realitat social i religiosa del
moment històric.
A Catalunya, com a la resta d’Europa, des de molt aviat, les catedrals van convertir-se en escenaris de representacions teatrals pertanyents als diferents
cicles litúrgics.
Les representacions de la història del Naixement de Jesús –i d’altres- van ser suprimides per l’Església quan s’arribà a fer-ne abusos, en donar primacia a
l’espectacle en comptes de la cerimònia religiosa. I és que l’església era utilitzada per altre tipus de representació no exactament de caire religiós (per
exemple, juegos de escarnio) que no van ser ben tolerades pel poder i d’aquí les amonestacions del Concili de Toledo (589) i a les Partidas d’Alfons X, que
de poc van servir i va caler la prohibició explícita d’aquesta mena de diversions dins el temple pel Concili d’Aranda de 1473. Una d’aquestes festes mig
religioses, mig profanes era la de l’Episcopus puerorum o del Bisbe que es documenta a Catalunya el s. XIII i a Castella a partir del XIV; i el Misteri d’Elx,
més tardà (s.XV) drama litúrgic evolucionat que comptava amb alguns artilugis (araceli, mangrana).
En abandonar l’interior de l’església, on les possibilitats escèniques eren escasses (figuració rudimentària del pessebre de Betlem en alguns casos),
l’espectacle tingué lloc als pòrtics de les esglésies i catedrals, les façanes de les quals servien de decorat; i després es traslladà a les places públiques, patis,
claustres, al carrer o als cementiris, que eren llocs de jocs i dances a l’edat mitjana, per molt estrany que ens sembli avui dia. Les exigències tècniques que
incrementen amb el temps devien també influir en l’abandonament del recinte sagrat com a lloc de representació.
Però a mitjan segle XVIII, la major part dels bisbes prohibiren les representacions extralitúrgiques que encara s’efectuaven dintre de l’església, entre les
quals hi havia, a Berga, la Bulla (Patum), treta del temple pel bisbe de Solsona l’any 1723.
Fou en aquell segle quan diversos textos de Pastorets -que es concreten com a gènere- anaren al seu espai natural, als teatres, amb la incorporació de nous
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episodis de caràcter fantasiós i creatiu. Com que les rigoroses prohibicions coincidiren amb els anys d’aplicació a Catalunya del Decret de Nova Planta, les
representacions es feien en castellà.
A finals del XVIII, el notari barceloní Ignasi Plana, -director d’escena a les representacions privades que es feien al Palau del marquès de Maldà- estrena
uns Pastorets amb gran èxit. Els personatges que tipifiquen dels Pastorets es van modelant durant el s. XIX. A la segona meitat d’aquest segle, sorgeixen els
textos més antics que encara avui es representen, però que comptaven ja amb una tradició. A Mataró, es representen ja el 1839, segons podem saber pel
article d’Aben Abulema (Joan Cortada) al Diario de Barcelona, recollit per X. Fàbregas (Les arrels llegendàries de Catalunya p. 303)
Molts textos acaben amb la publicació, l’any 1867, de los Pastorcillos o sea Bato y Borrego que s’escenifiquen a tot Catalunya, inclosa Berga, fins a finals
del segle XIX, si bé vers el 1892 es féu una traducció catalana dels diàlegs, conservant, però, els cants en castellà. Les representacions eren d’una qualitat
baixíssima.
També existeix un text de 1880, el text més antic que es representa a Catalunya: El Nacimiento del Salvador o La redención del esclavo de Molins i Gelada
que encara s’escenifica avui dia a la ciutat d’Olot.
rosa
maaVic
De 1887 daten uns Pastorets en català del prevere Miquel Saurina que edità
riasamb el títol Los Pastorets en Betlem o sia Lo Naixement de Ntre. Senyor
erra
Jesucrist, que serveix de base a futures versions de la mateixa obra.
.c t
Amb el resorgiment de la llengua catalana a la Renaixença, els Pastorets havien de seradignificats
i així fou que es demanà al “pare del teatre català”
Frederic Soler –més conegut amb el pseudònim Serafí Pitarra- que fes uns Pastorets de qualitat i hi accedí. El text, però, és molt irregular i conté fragments
calcats de textos anteriors –cosa habitual en els Pastorets-. Segueix molt d’a prop els textos castellans de l’època, sobretot el de 1867 ja esmentat, i el de
Nacimiento del Salvador o La redención del esclavo.
Des de l’estrena de Les joies de la Roser (Odeón, 6-IV-1866) s’havia convertit en el dramaturg per excel·lència del teatre català i durant més de vint anys,
la companyia que havia format i s’havia establert al Romea, va recollir gran èxits. El 1875 guanya en els Jocs Florals i el 1888 és elegit membre de
l’Acadèmia de la Llengua Catalana, però n’Àngel Guimerà anà rellevant-lo de mica en mica. Els dos autors protagonitzaren l’escàndol de la temporada
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1889-90 per la possible semblança entre les seves obres El monjo negre de Pitarra i Rei i monjo de Guimerà, amb acusacions de plagi pel mig. Potser va ser
Pitarra qui en va sortir més tocat. Després estrena un parell d’obres amb pseudònims (Pau Pedrós per a La dona i la ballarina i G. Gratallops per a El teatre
per dins) i presenta una obra premiada als Jocs Florals quatre anys abans (La rondalla de l’infern) A tot això, cal afegir-hi la desfeta de la companyia del
Romea, els actors principals de la qual s’instal·len al Novetats i estrenen les obres de Guimerà.
Frederic Soler devia estar moralment vençut i literàriament acabat, en paraules de Vilà, quan s’enfrontà amb la redacció dels Pastorets que s’estrenen al
teatre barcelonès Romea el 23-12-1891 amb el nom El Bressol de Jesús o En Garrofa i en Pallanga, comèdia en cinc actes i 24 quadresen vers,i amb el
següent repartiment:
Pilar Clemente (Verge Maria), Adelina Sala (Raquel), Anna Munner (Betzabé), Adela Clemente (St Miquel), Dolors Galí (St Gabriel), Miquel Riban (St
Simeó), Ramon Valls (St. Josep), Jaume Capdevila (Garrofa), Iscle Soler (Pallanga), Ramon Oliva (Aram), Modest Santolària (Jessè), Ernest Fernández
(Aquim), Enric Borràs (Satanàs), Francesc Bals (Llucifer), Joaquim Canals (Sadoc), Antoni Manso (Abias), Josep Fages (Leví). A més, Queront, pastors,
pastores, diables, ànimes de reis, de papes, i de bisbes, bailarins i bailarines.
L’argument és el dominant a l’època: Raquel i Jessè s’estimen, el “ric” Garrofa s’hi interposa i aconsegueix, amb el suport dels pares d’ella, casar-se amb la
Raquel, la qual es veu forçada a renunciar al seu estimat Jessè. Satanàs tempta els enamorats amb la mort de Garrofa, però el vigia St. Miquel ho impideix.
Però els autèntics protagonistes en aquesta versió, són la parella de pastors de l’obra, Pallanga i Garrofa, ambiciós i malintencionat alcalde, que roba el
tresor amagat al bosc per Aram i Betzabé i després ofereix part del botí a les seves víctimes amb el propòsit de cobrar-se el dot de la filla i matar els sogres
de l’ensurt que els ha donat. Els dos pastors es compenetren i són còmplices, comparteixen una visió masclista de la dona, però l’un és més llest que l’altre.
En Garrofa, gosa dir “Prou que ho dic sense recel; /un cop casat amb Raquel/ veuràs com la faig sirgar” i diu Pallanga de les rosses, referint-se a les dones:
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“Prou m’agraden; però entén/ que dona i ruc, igualment, /a qui els manté donen cosses./ Si l’ase que tens no et fa,/ te’l pots vendre o bé el canvies;/ la dona,
no; tots els dies/ la tindràs que rosegar!”
Els pastors de Folch i Torres (Lluquet i Rovelló) i els de Pàmies (Jonàs i Mataties) són més innocents que els de Pitarra.
La funció dels pastors protagonistes és la de divertir amb els seus acudits, a més d’intervenir en el fil argumental per generar conflictes i representar així els
éssers humans nets de cor -malgrat els seus vicis- com els espectadors, que experimenten l’efecte catàrtic de la recuperació dels pastors pel paradís celestial
i de la notícia que naixerà qui els alliberarà del mal i la misèria.
Pitarra substitueix els noms de d’Eliseta i Laureano pels de Raquel i Jessè i prefereix els de Garrofa (personatge que ja surt a Setze jutges de Manuel
Angelon de 1858 amb trets semblants a l’alcalde Garrofa de Pitarra) i Pallanga, en lloc dels de Borrego i Bato de la versió castellana de 1867 arreglat per un
tal D.C.M. i presents també en l’“Auca de la funció dels Pastorets” que venien a l’entrada del teatre on es feia la representació i servia per seguir-la. Llevat
d’aquest canvi, hi ha les mateixes situacions còmiques i els mateixos embolics: baralles entre els dos pastors, forma d’espantar el dimoni, les escenes de
canvi de botes, la dels ous que els empastifen les cares, el lligam amb el dimoni...
La crítica no li fou massa favorable, no se la considerà gaire original ni amb profunditat teològica. El crític Bru Sanclement escriu a l’endemà de l’estrena
que “no detallarem gaire l’obra per ésser d’aquelles d’argument forçat i prou conegut. L’objecte de divertir garbosament l’espectador és lo fi de l’obra, i
això ho logra perfectament l’autor per medi de les contínues i gracioses pallassades pastorils que omplen tots o quasi tots els actes de la nova comèdia.” I en
parlar del dimoni, comenta que “En los quadros que hi pren part lo dimoni, se nota una tendència a la formalitat, que no va pas bé (...) És un diable massa
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filòsof i algunes vegades un tant pesat” (Lo Teatre Català, núm. 59, 24-12-1891, apud. pàg. 7 ed. de El bressol de Jesús, presentació de Vila) Més aviat
s’acosta a la teologia popular (VILA “El dimoni d’Els Pastorets, aproximació a una teologia popular” Serra d’Or, 1978, novembre, pàgs. 693-697) com ara
en en l’acció de la lluita entre el Cel i l’Infern, sinònima de bellesa (Soler, I, 1)
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En realitat, ni el propi autor n’estava satisfet. No va assistir a la seva estrena. Els amics contertulians li advertiren de les dificultats que podia trobar-se per
representar-la, ja que bona part dels teatres eren tutelats per l’Església com a centres catòlics i segurament es mostrarien reacis davant una obra d’argument
escabrós (Raquel és obligada a casar-se amb Garrofa, però manté l’adulteri amb Jessè fins acabar l’obra), en què sura l’agnosticisme de l’autor. Aquest és fa
palès en alguns fragments de diàleg entre Satan i St. Miquel i altres expressions de personatge. Josep Montanyà apunta aquesta desviació de l’ortodòxia
catòlica en un article de l’Erol.
Malgrat tot, l’obra té un indiscutible mèrit pels seus valors teatrals, la versificació és àgil i plena d’aforismes populars que agraden el públic, que es recita bé
i fàcilment, i potser per això s’anà difonent l’obra pels escenaris catalans fins a arribar al 2001. Avui els Pastorets de Pitarra encara es representen a Berga, a
Sant Quirze de Besora (des de 1908) i Molins de Rei (estrenats el 1895), formen part de la tradició. A Cardedeu, els components del G.A.T., des de l’any
1978 fins el 1983, muntaren uns Pastorets absolutament inèdits a partir del text de Pitarra. Actualitzats per Eduard Delgado i dirigits per Frederic Roda,
aquest grup va aconseguir renovar la tradició. Als anys 90 conviuen les versions més tradicionals amb les propostes més modernes. Avui dia, els Pastorets
rosa
maimprescindible.
tenen una presència reconeguda per tothom com a element folklòric nadalenc
ria
errdonar-se
No hem d’oblidar tampoc que des de sempre ha estat l’obra que ha servit s
per
a conèixer joves actors i actrius que han conegut la fama
a.c
t
posteriorment, com Mª Matilde Almendros, Enric Majó, Joan Pera, Lloll Bertran, SalvadoraEscamilla,
Àngels Gonyalons, Lluís Homar, entre d’altres “que
s’han iniciat en el món de l’espectacle o han participat activament d’aquesta tradició en algun moment de la seva vida com a actors” (ROSSELLÓ I
LLOVERAS, Martí, Els Pastorets del nostre temps p. 28)
A la ciutat de Berga, els Pastorets de Pitarra hi arriben el 1900, substituint momentàniament els del Bato i Borrego. No obstant això, potser perquè no
estaven massa convençuts o per pressions del sector més reaccionari de l’entitat que no sentia massa simpatia per Pitarra, els anys 1901 i 1903 es tornaren a
representar els del Bato i el Borrego. El 1904 retornen els Pastorets de Pitarra de forma definitiva fins avui dia. Va arrelar i es convertí en una tradició. Però
també s’hi han representat altres versions.
A Berga, el text original de Pitarra és retallat, perquè seria excessivament llarg, i per fer-lo apte al públic infantil que majoritàriament assisteix a aquest
espectacle.
Actualment disposem al mercat editorial de les versions de R. Pàmies: l’Estel de Natzaret, drama líric en un pròleg i tres actes subdividit en quinze quadres,
en vers,per a molts la versió amb un text més reixit, compacte i coherent; que afegeix un element nou, la figura del pecat de l’ambició desmesurada, el
penediment i el perdó en la figura de Naïm, a més el Satanàs és un dels més ben dibuixats de tots els textos; de Josep Mª Folch i Torres Els Pastorets o
l’Adveniment de l’Infant Jesús, (els més populars i representats arreu a Catalunya) en cinc actes; de Lluís Millà El Naixement de Jesús o El Pastorets
Catalans (Borrego i Carquinyoli) (es fan a Bagà), estrenada a Calella a principis dels anys 30 que aporta l’enfrontament idiomàtic entre els bons i els
dolents; i de Francesc d’Assís Picas: La Flor de Nadal (a l’Ametlla de Merola des de 1956) amb pròleg i tres actes, dividits en 21 quadres, però n’hi hagut
d’altres (La Venjança de Jesús, La Rosa de Jericó de J. Duró i Gili, El Naixement del Salvador, La Redempció de l’esclau, La llum de l’establia de M.
Tubau) i als anys 80 s’han creat altres textos que no han estat representats al Berguedà: Els Pastorets urbans de V. Cucurull, Una altra de Pastorets de J.
Álvarez i A. Martín, Martinet i Crustonet amb text de M. Miralles, Els Pescadorets de’Enric Peres, Els Pastorets irreverents de J. Inglès i Roca, i Els
Pastorets Superestel amb text de Ricard Reguant, cançons de Jaume Nadal i Toni Olivé, de 1978... El gènere ha evolucionat, i els canvis més advertibles
són en l’escenografia: s’usen recursos del music-hall i i de l’ambientació discotequera.
Hi ha doncs, una varietat de textos –amb anacronismes la majoria- i una varietat de posades en escena de cada text, però conserven totes elles la lluita
maniqueista, simple i esquemàtica, de dos poders: el Bé i el Mal, de forma directa o indirecta.
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Un poder, el Bé, representat per una divinitat absent –Jehová- i els seus emissaris visibles: els arcàngels, sobretot Sant Miquel, el guerrer, i Sant Gabriel, el
missatger amorós. Els àngels són personatges aeris, efeminats (solen ser interpretats per nenes o noietes) i solitaris.
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L’altre poder, el Mal, representat per una divinitat o subdivinitat viril i bronca, el Satanàs, i totes les seves temptacions. Els dimonis són personatges
subterranis, sulfurosos, virils, fecunds, que fan uns gestos rudes, parlen de manera barroera, i mostren una actitud pedant.
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El color del Mal és el roig i el negre, perquè la veu del mal sedueix i alhora és fosca, atronadora, quan manifesta el seu poder amenaçador als humans –
capficats amb les seves misèries- amb el foc i amb la por. Però el Bé venç el Mal, el color blanc que representa la puresa ho enlluerna tot.
També és comú a totes les versions dels Pastorets el protagonisme dels pastors, perquè són els primers en rebre la nova del naixement del Messies i
s’afanyen a portar-li llurs presents, i perquè hom practicava la transhumància, els ramats baixaven de les muntanyes al començament de la tardor, època en
què se celebraven les grans fires de bestiar a les localitats muntanyenques. Pels voltants de Nadal, naixien els xais i els pastors es reunien amb les seves
famílies, fet celebrat per tots, com ha assenyalat J. Prat al llibre Les festes populars.
Tornant a la versió de Pitarra, i tot coincidint amb el canvi del mil·leni, a Berga es celebra el centenari dels Pastoretsi de les garrofes amb actes diversos i la
presentació del llibre de Josep Montanyà sobre la història i les anècdotes d’aquest esdeveniment cultural propi dels Nadals a la capital de la comarca. D’això
ens informa el diari local Regió 7 (18-11-2000) en el seu setmanari. Dedica unes quatre pàgines senceres al tema incloent fotografies de les escenes i una
opinió del director de l’Agrupació organitzadora dels Pastorets des que
roes
s fundà el 1958, en Daniel Tristany.
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Els actes realitzats amb motiu del centenari han estat d’una banda, l’exposició
del T. Munic. que reviu els cent anys de Pastorets en fotografies i
iasvestíbul
erraamb les dues viles que fet durant més anys els Pastorets de Serafí
cartells; d’altra banda, l’acte commemoratiu al 21 de gener, en què es confraternitzen
.cat
Pitarra, Molins de Rei i Sant Quirze de Besora. També es fa una representació en què participen les “belles glòries”, o sia, els més antics actors, que es
repeteix el 28-1, com a cloenda. Però mirem enrere, vers el 1900.
El senyor Josep Coma –conegut com l’Andreu Borràs-, director dels afeccionats al teatre de la Societat Foment Catòlic Català, que tenia el local al carrer
Major, núm. 2, conegut com a Cal Minga, va veure representar a Barcelona els Pastorets de Pitarra interpretats per grans actors del moment i, en tornar a
Berga entusiasmat pel que havia vist, va animar i convèncer els companys del Foment per representar la mateixa obra a la ciutat.
Al repartiment del 1900, curiosament, hi figuraven els sobrenoms de la persones que hi intervenen per tal d’identificar-los millor: en Moliné, el Ramonet, el
Tetis, el Tutxu, etc. En aquell temps, a inicis del segle XX, els homes feien tots els papers, inclosos els femenins: en Moliné féu de Mare de Déu; el de
Betzbé el féu en Torregassa i el de Raquel es va suprimir, car l’Església prohibia que sortissin dones a l’escenari de la obres escenificades als seus locals.
El motiu, incomprensible avui dia, era l’hora vespertina de l’assaig en què les dones no podien sortir soles al carrer. Aquesta situació ja es fa insostenible el
1920 quan comproven que la competència (Casino Berguedà) accepta la intervenció femenina.
La intransigència inicial enfront dels papers femenins s’aniria suavitzant amb el temps, però la prohibició es mantindria fins als 50. El representant del
clergat tenia una autoritat moral no coercitiva, per la qual cosa s’acabava imposant el criteri del director i actors tot i el desgrat del Conciliari. Aquest dimití
durant els anys 20 per la desobediència als seus criteris. Però la tolerància es va mantenir.
L’any 1951 els fills del Comte de Fígols –qui posseïa la quasi totalitat de les accions del Patronat- i la resta d’accionistes minoritaris fan la donació al Bisbe
de la totalitat de les accions i el Patronat passa a mans de l’Església. Llavors es fan unes mutilacions al text: es suprimeixen els amors adulterins entre Jessè
i Raquel, les grolleries i les irreverències envers les figures bíbliques. En anys posteriors s’ha depurat l’espectacle d’elements aliens al Bressol de Jesús, com
fragments de música de La rosa de Jericó; i concretament el 1976, es suprimeixen diàlegs de St. Miquel i Satan i fragments d’altres escenes per tal
d’escurçar-los i encabir-hi quadres plàstics nous.
Els Pastorets de Pitarra s’estrenen a Berga la nit de Nadal i d’ençà que es fa el 25 de desembre. Eren uns pastorets molt llargs que incloïen sopar i tot, en
l’instant en què els pastors reciten “Apa, aneu-vos acostant, traieu plats i culleres i comencem, que ja és tard”, després de menjar, proseguien la
representació. Però amb els anys, han anat canviant els escenaris, els quadres (ja hem comentat les retallades que ha sofert el text original), els directors i
actors, les músiques, la tramoia (conjunt de mitjans mecànics emprats en el teatre per fer els canvis de decoració, els efectes especials, etc.)... i s’han anat
adaptant als nous temps. Tanmateix, l’avenç tecnològic ha posat a l’abast mitjans que eren impensables temps enrera i han complicat la tramoia: potents
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reguladors, de grans prestacions, que permeten efectes de llum de remarcable plasticitat, il·luminació concentrada de focus de gran vatatge per potenciar-la i
aconseguir determinats efectes, introducció del ciclorama que és una pantalla gegant situada al fons de l’escenari, de color blavós, on s’hi projecta la llum
amb diferents intensitats i colors per aconseguir els efectes del cel obert, la nit estelada o emboirada; projectors per als efectes de núvols, llunes, grans raigs;
la llum psicodèlica, l’ús de gel sintètic... Però continuen essent vàlids altres elements tramoístics com la trapa (forat de terra de l’escenari) que permet que
els diables surtin dels seus abismes i que engoleix pastors, o les pipes de pega grega per fer flames a l’infern, i altres mecanismes i artilugis per fer volar o
apareixer figures en plena escena. La tramoia pròpiament dita la constitueix l’espai situat damunt l’escenari d’on pengen els diferents decorats que
intervenen en l’espectacle, sostinguts en grans barres accionades mitjançant tres cordes de diferents mides accionades pel tramoista i que han d’estar prou
tensades en començar la representació perquè el decorat no quedi tort o s’arrossegui. S’hi amaga tot un espectacle darrera el teló, hi participa un nombre
considerable de gent, sovint anònima, però imprescindible per poder competir amb altres Pastorets famosos a Catalunya.
Quant als directors dels Pastorets, després de Josep Coma, el seu successor fou el joveníssim Ramon Vinyes i Cluet, substituït per Climent Capellera quan
aquell s’absentà de Berga, moment en què s’introduïren els papers femenins, seguit de Ramon Obiols i Compte, Josep Miró, Josep Pons i Alsina, Ramon
Aspachs i en els darrers 40 anys, Daniel Tristany.
El fet que aquells pioners –En Coma i el seu elenc- adaptessin les garrofes al tarannà berguedà i no fossin les quartetes dedicades a la crítica sarcàstica i
divertida de la Barcelona vuitcentista (“Allí hi ha uns carros bonics/ que en diuen cotxes, que maten;/ taulons, amb què desbaraten/ els que els porten amb
fatics/ I, per fi, hi ha tants martiris/ i turments i mal estar, / que només per no passar/ tanta angúnia i tants deliris.../ encara que només fos/ per saber que
entre tot junt/ serà Barcelona el punt / de l’Infern més horrorós...”), va fer que l’espectacle arrelés en la ciutadania berguedana, segons Daniel Tristany. A
Berga, per tant, allò que és permanent -essent com és la nota particular i característica dels Pastorets-, són les tradicionals 44 garrofes que són unes
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quartetes de versos irònics o satírics, i per això mentiders, sobre els fets i l’activitat berguedana, sobretot, nacional o internacional. El personatge Garrofa és
qui s’encarrega de recitar-les.
El 1973, aprofitant la tímida liberalització dels darrers anys del franquisme, es fan públiques les bases del primer concurs de garrofes. En Mn. Armengou és
qui suggerí la idea. El jurat estava format per Montserrat Ballarà, Elisabet Mas, Climent Peix, Josep Pujol, Josep Vilà, J. Armengou, Faust Guitart, Josep
Font, i Josep Montanyà, com a secretari.
També el 1973 es fa un homenatge a Tomàs Pujol, qui fou l’apuntador durant molts anys als Pastorets, en l’entreacte de la representció del dia de Reis. I en
un sopar es fa l’homenatge als qui han fet de garrofes: Camprubí, Vilardaga, Basora, Fustagueras i Vilà.
El 13-1-1974 es fa un Homenatge als qui han fet de Pallanga i una representació extraordinària dedicada a Marià Miró per les seves 150 actuacions com a
Pallanga, en què es reciten 121 garrofes. En aquesta ocasió Mª Carme Peix fa de Maria, Montserrat Minoves és Raquel, Palmira Cosp interpreta Betzabé,
Benet Vilajuana és St. Miquel, Miquel Moyà, St. Josep i Ramon Casafont, el Garrofa.
Els guanyadors del Concurs de garrofes són: Sr. Agustí Ferrer i Gasol, 3 accèssits a Neus Ballarà, Francesc Vilardaga i Ramon Guitó i Pons; i al millor
rosa
maparaules
conjunt de garrofes: Sra. Mercè Miró d’Alberich. El sopar finalitza amb unes
rias del Pallanga més jove, en Jaume Cussà i del més antic dels assistents,
erra
en Josep Font i Arissó.
.cat
El 12-1-1975 es fa una representació extraordinària amb la col·laboració d’antics actors en què
es reciten 128 garrofes.
Les representacions dels Pastorets no s’improvisen pas, sinó que la Farsa organitza un concurs obert a tothom qui vulgui participar-hi i el jurat fa públic el
seu veredicte el dia del sopar de les garrofes en una vetllada cultural, segons ens informa El Vilatà (núm. 51, feb. de 1987) Totes les garrofes guanyadores
es publiquen en uns petits quaderns cada any. El 1982 se censura la garrofa que porta el lema “La Garrofa surt de Mare” de Pere Boixader i Antoni Mª
Mesquida.
El 1980 es fa l’homenatge a les intèrprets del paper de la vella Betzabè, amb especial atenció a Antònia Capallera recentment traspassada. A l’any següent
es dedica l’homenatge a Aram, el vell. Josep Sensada és l’Aram en actiu. El 1982, Marià Miró, que duu més de 50 representacions com a Pallanga és
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homenatjat.
El 1989 es canvia de local i els assistents al sopar per primera vegada fan una votació. Aquest any es presenta el llibre de garrofes de Quirze Grifell al bar
La General Garrofes del mínim esforç.
En Grifell i Jordi Royo guanyen el XV concurs de garrofes amb un premi de 20.000 ptes. El tema escollit és la derrota de Convergència a Berga i fan la
història dels vuit anys de poder amb els fets més significatius.
El 1990, en el XVII concurs, guanya un altre cop en J.Royo amb la “Nuova Scozia” i en segon lloc, queda el conjunt de garrofes fet per la secció
Humorística del Fòrum guanyador a l’anterior edició de 1989, i el tercer premi és per a Antoni Vila i Torner entre un total de 15 presentades que
reflecteixen fidelment la mala maror i el clima de tensions que Berga viu entre Convergències i Abis, les seves baralles i desavinences.
El 1994 La Farsa fomenta la tradició de fer garrofes entre el joves en presentar per primera vegada una convocatòria adreçada als més joves per potenciar la
tradició garrofaire i de garantir-ne la continuïtat, ja que cada cop és més difícil mantenir el nombre de participants i per això es vol crear l’hàbit entre els
més joves. Per a aquest concurs adreçat a les escoles, només cal presentar 22 quartetes, la meitat de la xifra tradicional. El tema ha d’estar relacionat amb la
realitat berguedana, nacional o internacional. Està previst concedir un primer premi i un accèssit de 8.000 i 5.000 ptes. per gastar-les en llibres. Els premis es
repartiran en la representació del dia de Reis.
El 1997 s’introdueix la concessió de la “Garrofa d’or” a algun personatge famós per algun fet que l’havia fet mereixedor dins el marc del to festiu de l’acte.
S’han atorgat a Josep Mª Flotats (1997), a Xavier Grasset (1998), a Josep Mª Benet i Jornet (1999) en el transcurs del sopar de les garrofes.
Des de 1997 també es concedeix el títol de “Mestre Garrofaire” als qui durant tres anys han obtingut del primer premi del concurs, cas de J. Royo, Antoni
Vilà, D. Tristany i Xavier González.
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Des de 1973, any rere any, tret d’alguna excepció, no han faltat les garrofes, malgrat els moments de censura en temps de dictadura i les enrabiades de les
persones al·ludides.
Al marge de les garrofes, i retornant als primers anys de Pastorets, farem ara un repàs de la trajectòria fins a l’actualitat d’aquest espectacle berguedà.
En La Escena Catalana (nº 169, 1-1-1910) s’esmenta la representació que es fa dels Pastorets de Bethlem al Foment Catòlic de la ciutat de Berga el 1910:
“El Foment Catolich d’aquesta ciutat va solemnisarse la festa de Nadal, reepresentant Los pastorets de Bethlem en quina representació lluhí les seves dots
artístiques l’aprofitat jove don Ramon Obiols. Recordèm, entre altres, per la bona execució, als Srs. Vivó, Sala, Ribera, Rodergas, Mas, Farguell y
Buixader”. Es tornen a fer el 1916.
A l’any següent, al Foment, per Nadal, porten a escena el 5 actes i 25 quadres de Lo Bressol de Jesús, però els títols dels quadres han variat una mica. Els
intèrprets són els mateixos, alguns amb altres papers, com ara el de la Verge que el fa el M. Obiols; el de Leví, que el fa A. Casafont i el de St. Josep, que
el fa el J. Sensada.
L’Orfeó Berguedà va fer l’any 1917 L’Adveniment de l’infant Jesús de Josep Mª Folch i Torres a la Sala Catalunya, seu de l’Orfeó i del Centre Autonomista
que succeí la Unió Catalanista.
El 1918, segons Josep Montanyà, comença una nova etapa, la segona dels Pastorets, fins el 1935, ja que la guerra va interrompre el normal funcionament de
l’activitat teatral al Patronat d’A.S.C. Vegem què ens diuen els programes de mà i els cartells d’aquest període:
El dia de Nadal de 1918, La Secció de Joventut Artística Recreativa representen al Casino Bergadà, els Pastorets de Pitarra en 5 actes i 31 quadres. Inclou
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les 44 garrofes. El repartiment és: Srta. Font (Verge Mª), nena Soler (St. Gabriel), Nena Freixa (l’Àngel), Srta. Freixa (Raquel) en els papers femenins, i en
els masculins els senyors Florejachs (St. Miquel), Parera (St. Josep), Coma (St. Simeó), Florejachs (Garrofa), Plans (Pallanga), Serra (Aram), Montanyà
(Aquim), Casamartina (Sadoc), March (Abías), Armengou (Satanàs) i Montanyà (Llucifer). La música és original de Ramon Reig i la direcció musical va a
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càrrec de Josep Sanllehi. Hi participa l’Orfeó Berguedà. Els cors dels àngels estan constituïts pels nens del conservatori de música del Casino. Els preus
d’entrada oscil·len entre les 6 ptes., 1,1,75, 0,60, i 0,5 cts. de l’entrada general.
En el programa de 1919 veiem els quadres següents:
Acte I: Lluita de Llucifer. Satanàs desafiant el cel. Dansa diabòlica, Carta d’un rabí. Amagatall d’un tresor. El cent cantant victòria.
Acte II: Desposalles de la Verge. St. Miquel humiliant Satanàs. Desengany d’en Garrofa. Els Pastors celebrant els desposoris.
Acte III: Casament d’en Garrofa. Satanàs contant la seva història. Temptació d’en Jessè. Anunciació de la Verge.
Acte IV: El taller de St. Josep. Incendi del bressol. Assumptes del Municipi. Minestra de Pastors. Garrofa tornant de l’infern.
Acte V: Camí de Betlem. Josep i Maria buscant hostatge. Els pstors anant a Betlem. Les 44 garrofes. Portal de Betlem. Adoració.
El repartiment fou: I. Tuyet (Verge), C. Costa (St. Miquel), J. Parera (Betzabé), J. Torres (St. Josep), J. Tuyet (St. Gabriel), J. de Senespleda (St. Simeó), A.
Guiriguet (Jessè), J. Farguell (Garrofa), J. Font (Pallanga), Ll. Orriols (Aram), Ll. Boix (Aquim), J. Gendrau (Leví), A. Casafont (Abias), R. Fustagueres
ros
mar
(Sadoc), H. Alsina (Satan) i J. Sensada (Llucifer), Cors d’àngels, pastors iadiables.
iase
La part musical fou interpretada per l’Orquestra Nova Harmonía” dirigida pel director
rrade. la Secció Musical Reverend Mn. Miquel Mas amb cooperació de
cat
“senyoretes”.
Els preus oscil·len de les 8 ptes. de palcos a les 0,60 de la general passant per 1,25 a la galeria i 1 pta. al pati. (no socis)
També al Círcol Antonià, entitat dirigida pels Franciscans, als anys 20 hi feien La Venjança de Jesús que van canviar més tard per La rosa del Jericó, obra
que des de 1944 fins a 1950 la representaren també els joves de la Congregació Mariana. (programa Congre 1950)
La Rosa de Jericó també es representada, per primera vegada, al Teatre Quevedo el Nadal de 1924. El programa ens diu que és un drama pastoril en un
pròleg, 3 actes i 9 quadres, amb lletra de Josep Duró Gili i música de M. R. Molera. Els quadres de què es compon són: La Revolta. La Temptació. Afores
de Judà. L’Ànima Morta. El somni de Josep. La sombra de Jeremies. Jesús és nat. L’Arrepentiment. El decorat exprofès és de R. Minoves, els efectes de
llum són fets per J. Carreras. Hi actuen els senyors Escobet, Bofarull, Tristany, Aspachs, Vilajosana, Vilajuana, Riba, Boixader, Florejachs, Vilardaga,
Safont i Ments. Els preus per als no socis són d’una pta., 1,25 i 0,5 cts.
Al Centre d’A.S. Catòlica, el 1918 representa per Sta. Eulàlia els Pastorets de Bethlem amb el curiós repartiment que reprodueix el programa: (foto) a
continuació: Miró dirigeix l’Orfeó, fundat el 1916, col·laborador habitual dels Pastorets al Casino Berguedà i al Patronat. Motius polítics de rerafons, segons
Montanyà, causaren diferències entre les dues entitats, l’Orfeó i la Secció Dramàtica d’A.S.C. que acabaren amb l’expulsió de l’Orfeó pels del Patronat.
Els Pastorets de 1927 al Centre d’A.S.C.(Patronat) compten amb la participació de la Cobla Joventut Bergadana (hi col·labora dels anys 20 fins a 1933). que
executa la part musical sota la direcció de Mn. M. Miró El decorat s’ha fet expressament per a la representació. Els preus d’entrada van de les 11 ptes. a les
0,60, passant per 2,25 i 1,75 i 1 pts. pels no socis.
Els Pastorets de 1933 i 1934 ja compten amb Hipòlit Alsina, excel·lent escenògraf que treballava també en altres poblacions de la comarca.
Els Pastorets de 1935 que fan al Patronat consten de 24 quadres i hi col·labora l’Orquestra La Principal de Berguedà (composta de músics grans que oferien
actuacions poc ajustades i amb desafinaments, segons Montanyà), dirigida per M. Miró. Hi surten 40 dimonis en escena, “cosa nova i mai vista” segons el
programa de mà. També anuncia novetats en el casament d’En Garrofa.
El repartiment fou: Maria Rosell (Verge Mª), Angelina Capellera (St. Miquel), Nen Domènech Huch (St. Gabriel), Anita Riera (Raquel), Ramon Boixader
(St. Josep), Josep Vilà (St. Simeó), Ramon Vilà (Garrofa), Josep Miró (Pallanga), J. Casafont (Satan), Benet Plans (Llucifer), Lluís Pont (Jessè), Fr.
Vilardaga (Aram), R. Vilalta (Betzabé), Joan Armengou (Aquim), Joan Cabra (Sadoc), Josep Ribera (Abies), Antoni Gasol (Leví), pastors, pastores.
El decorat, exprofés d’H. Alsina. Les perruques són de N’Antoni Sala, procedents del Liceu de Barcelona.
Pel que fa als preus: palcos de 6 seients, 15 ptes., circulars, 2,5; butaques, 2; general, 1,5 ptes.
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En les primeres èpoques dels Pastorets, els “efectes especials” es resolen amb trucatges entre caixes. Per ex. el trons d’una tempesta se simulen fent moure
una fina làmina de zenc penjada al bastidor. Per l’efecte del llamp que cau sobre la casa de Garrofa, es confecciona una clariana en forma de llamp, al
decorat del fons de l’escena i un llum al darrera, manipulant-lo de dalt a baix, però de vegades hi manca la sincronització amb l’electricista.
Després de la Guerra Civil, període en que es deixaren de fer, es reprenen les representacions i comença una nova etapa al Teatre Patronat. Els programes
d’aquestes representacions els trobem redactats en castellà (anuncien els Pastorcillos) per imposició governativa però es toleraven les representacions en
català. Malgrat la prohibició de fer teatre català fins el 1946, en els pobles petits i allunyats dels grans nuclis de població, s’hi feia la vista grossa.
El programa de los Pastorcillos de 1940 que es fan al Patronat ens dóna detalls. El repartiment fou: Carme Farran (Verge), Mª Rosa (St. Miquel), Carmen
Guitó (Raquel), Niña Escobet (St. Gabriel), Ramon Boixader (St.Josep), J. Casafont (Satanàs), J. Vilà (Llucifer), R. Vilà (Garrofa), José Miró (Pallanga),
Àngel Rigat (Jessè), Antonio Escobet (Aram), R. Vilalta (Betzabé), Juan Plana (Sadoc), José Pons (Aquim), D. Huch (Leví), A. Currubí (Abias), Josep
Canal (Simeó) sota la direcció escènica de Francesc Lleó i la direcció artística de Ramon Calderer. Josep Sala dirigeix l’orquestra. Marià Miró dirigeix el
cor dels àngels. Els decorats són fets expressament. Els escenògrafs encarregats són Josep Pons i Guillem Escobet. Hi assisteixen 75 persones. Els preus són:
20 (palcos de 6 seients), 3i 2,5 ptes.
El 1942 Los Pastorcillos són representats sota la direcció escènica de R. Obiols Compte, el qual fa de Satanàs al pròleg el 1944 en què Climent Peix
interpreta el paper de St. Simeó.
El 1945 es torna a anunciar Els Pastorets de F. Pitarra pel dia de Nadal i St. Esteve, amb la participació del Cor Berguedà, i la Cobla La Principal del
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Berguedà, a càrrec de M. Miró. De la tramoia, se’n responsabilitza en Santandreu, en Riba i en Guitó; del vestuari, els Garcia de Manresa, la direcció
escènica és de J. Miró i la direcció artística de R. Vilalta. T. Pujol fa d’apuntador i Fr. Vilardaga és el traspunt en aquesta ocasió. Lolita Pueyo és la Verge
Mª, Lluís Sala fa de Satanàs i Marià Miró de Pallanga. Aquest mateix any 1945 s’introdueix el quadre de les calderes, absent en l’obra de Pitarra, per
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complementar l’escena del drac que s’emporta Garrofa a l’infern i de l’olla d’on surt quan retorna. Un poeta local escriu uns versets perquè els reciti Satan
en la presentació de Garrofa, però normalment s’hi fa un ball de diables amb l’aparició de St. Miquel al final. Aquest any el ball és de diablesses atractives
amb faldilles curtes que canten una cançó de moda, provocant l’escàndol que no afavoreix les relacions amb l’Església.
La secció “Art i Joventut” també fa els seus Pastorets.
Per Nadal i per St. Esteve de 1949 es programa El Bressol de Jesús de Pitarra, amb “estreno de decorado ex profeso para la obra, pintado por el renombrado
escenógrafo de Barcelona, Bertolí”, “Cuadro nuevo del Drac” “fantásticos efectos de luz”, ens diu el programa, a més dels cors d’àngels, de pastors i
dimonis, la col·laboració de la Cobla-Orquestra “La Principal del Berguedà” i les tradicionals 44 Garrofes. La Teresa Boixader (Verge Maria), la Paulina
Salvà (St. Miquel), Josefina Boix (St. Gabriel), Montserrat Gracia (Raquel), Ramon Boixader (St. Josep), José Vilajuana (Sant Simeó), Vicente Caner
(Betzabè), Josep Vilà (Satanàs), Josep Riba (Llucifer), Ramon Vilardaga (Garrofa) i Jordi Juvinyà (Pallanga), D. Huch (Jessè), José Vima (Aram), Ramon
Molins (Aquim), Antonio Bofarull (Sadoc), A. Font (Leví) i Juan Vilardaga (Abías), pastors i pastores.
rosa
m
L’any 1951 comença una nova etapa que es perllonga al 1983, marcada
per
renovació que ve donava pel canvi de propietari del Patronat i que es
aruna
iase
reflecteix en la representació: un equip eficient format per J. Peix, Guillem Escobet,
i altres, així com la incorporació d’un equip d’afeccionats
rraJoan
.caGiró
t es faci més espectacular, sota la direcció de Josep Pons i
procedents del Teatre de la Congregació Mariana, fa que la presentació dels Pastorets millori,
Alsina durant els primers anys en què es passa de tres a cinc representacions, es modifica el text, es suprimeixen algunes frases, es recupera la Raquel
soltera. Aquests canvis no agradaren tothom. Un grup de dissidents mostraren el seu desacord pels canvis i van fer una representació el 1953 al Casino
Berguedà amb aquest repartiment: Immaculada Lucaya (Verge Mª), Griselda Llopart (St. Miquel), Rosabel Calderer (St. Gabriel), Fr. Vilardaga (Aram),
Joan Aspachs (Jessè), J. Vilà (Aquim), J. Plans (Sadoc), Ll. Pont (Leví), J. Sala Claret (Abias). Lluís Sala (Satanàs), Josep Casafont (Llucifer), Concepció
Tomàs (Raquel), Antònia Capallera (Betzabé), Ll. Safont (Simeó), Vicenç Arroyo (St. Josep), Enric Basora (Garrofa), Ramon Novell (Pallanga), sota
direcció artística de Climent Capallera, segons el muntatge dirigit per Ramon Vilalta. Tomàs Pujol és l’apuntador, R. Casafont, el traspunt; i de la tramoia,
se’n fa càrrec J. Farran, R. Freixa, J. Vilella i J. Massana. Sastreria-Perruqueria de la que s’havien efectuat a la representació el 1951. Intervé la Secció de
l’Esbart Dansaire Verdaguer de Barcelona (danses dels diables i pastors) i l’Orquestra Alt Llobregat. Els decorats són propietat d’en Batalle i Bartolí,
procedents del Teatre Romea.
El 1955 es fan 4 representacions de El Bressol de Jesús o els Pastorets del Garrofa i el Pallanga, el dia de Nadal, St. Esteve, Primer dia de l’any i Reis,
amb la col·laboració de l’Esbart de Dansaires Berguedans (que pertanyia al Patronat, conduït per Joan Comellas i Joan Casals), l’Escolania de la Mare de
Déu de Queralt i la Cobla La Principal del Berguedà.
Els Pastorets de Pitarra que es representen el 1956-57 són dirigits per R. Aspachs i M. Moneo (direcció escènica), C. Escobet (efectes especials) Mn. J.
Armengou i J. Sala (direcció musica), i J. Casals i J. Dachs. (direcció coreogràfica) Hi participen l’Escolania de la Mare de Déu de Queralt (Cors d’àngels) i
l’Esbart Queralt (danses), la cobla La Principal del Berguedà. La Verge Maria la fa la Mª Carme Peix (durant molts anys), M. Miró fa de Pallanga, R.
Gendrau, d’Aquím.
El 1958 la Secció Dramàtica del Centre d’A.S.C. s’independitza amb el suport del reverend Dr. Jesús Ferrer i Morta que aspirava a un teatre més universal,
coincidint amb la fi de la societat del centre que passa a ser el Casal Parroquial. Des de llavors, la Farsa ha assumit la responsabilitat de fer arribar any rere
any els tradicionals Pastorets als berguedans.
El 1961 s’estrena coreografia (pluja en escena).
Els Pastorets de 1971 (5 representacions) compten amb l’acompanyament musical de l’orgue electrònic.
El 1974 l’Orfeó Berguedà enregistra els cants de dimonis i pastorets, sota direcció de Marià Miró, sobre la gravació que la l’Orquestra La Principal del
Bages (fundada el 1968) –també col·laboradora durant un temps dels Pastorets- havia fet anteriorment i que havia servit pels cors de dimonis i pastors sense
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massa èxit. Llavors Mn. Armengou havia suggerit la solució que la Parròquia deixés durant les Festes un harmònium acompanyat de dos violins i un
violoncel. Aquesta gravació s’utilitza fins el 1988. El cor dels àngels s’enregistra amb l’Escolania de la Mare de Déu de Queralt (que ja havia participat en
alguns Pastorets anteriors).
El 1976 alguns dels papers principals els fan Mª Teresa Boixader (filla de Ramon Boixader, qui féu durant una temporada llarga de St. Josep (Verge Mª),
Màrius Moneo (St. Josep), Garrofa (Ramon Vilardaga) i Marià Miró (Pallanga).
El 1980 es fa una reforma considerable dels Pastorets de manera que es redueix molt la durada (3 ½ h.)i es fan més dinàmics.
El 1981 es fa una representació extraordinària dels Pastorets de les “velles glòries” amb la col·laboració de Cors i Grup Instrumental de l’Escola de Música.
El repartiment és Mª C. Peix (Verge Mª), J. Miró (St. Josep), MªÀngels Santamaria (St. Miquel), Ramon Vilardaga (Garrofa), Màrius Moneo (Llucifer),
Benet Vilajoana (Satanàs), Manel Solà (Pallanga), M. Minoves (Raquel), A. Vilà (Jessè), Fr. Vilardaga (Aram), P. Cosp (Betzabé), X. Marginet (Aquim), J.
Huch (Sadoc), Vilà Torner (St. Simeó), Montse Tristany i Mª R. Montanyà (St. Gabriel), X. Tristany (Leví), M. Carreres (Abias). “La compenetració i
l’actuació d’aquests dos personatges -es refereix a Pallanga i Garrofa- foren en alguns moments genials” (J. Puntas, Regió 7, 24-1-1981)
Els efectes de llum són a càrrec de Josep Mª Salat i J. Companyó, la coreografia –ben resolta- de Joan Casals i J. Riu, la direcció musical, de Joan Cases, la
comparseria i ballets són de La Farsa, dirigida per D. Tristany. Es combina una decoració primitiva realista amb una de “galàctica”, que no sempre
harmonitzen.(J. Puntas, Regió 7, 3-1-1981)
El diari Avui del 7-1-1982 parla dels Pastorets de Serafí Pitarra que es fan a Berga, a St. Quirze de Besora i a Molins de Rei. En comentar els berguedans,
diu que utilitzen la llum negra, les pintures fluorescents, el ciclorama, un drac gegantí, flashs... Sens dubte, es busca cada més espectacularitat, es volen fer
uns Pastorets més vistosos.
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El mateix 1982 el Centre Dramàtic de la Generalitat organitza la Mostra Nadalenca de Pastorets Tradicionals de Catalunya a representar al Poliorama per
homenatjar tots els Pastorets i els 3 autors consagrats per la tradició: els de Frederic Soler (Pitarra) El Bressol de Jesús, foren representats per La Farsa el 28
de des.. amb èxit, del qual se’n fa ressò la premsa (Xavier Fàbregas ho comenta); L’Estel de Natzaret de Ramon Pàmies va ser representat pel Centre
Parroquial de St. Vicenç de la barriada de Sarrià i L’Adveniment de l’infant Jesús de Folch i Torres fou escenificada per la Faràndula de Sabadell.
El 1983 Els Pastorets de La Farsa són seleccionats en una visió dels Pastorets de Catalunya al programa de TVE “Taller de Teatre” conjuntament amb els
de Mataró i els de Calaf.
El 1984 s’inicia la darrera etapa dels Pastorets amb el canvi d’escenari: es trasllada al Casino Berguedà convertit en T. Munic. en virtut d’un acord amb el
propietari. A partir d’ara el nou equip tècnic que trobem en els programes de mà és Melitó Massana, Josep Mª Salat, J. Casals, Miquel Moya, Daniel
Tristany com a director, que, juntament amb molts altres berguedans col·laboradors, fan possible que en tres mesos es puguin representar Els Pastorets de
Pitarra per primer cop al T. Munic.
El 1989 es fa una profunda renovació de muntatge de decorats, a càrrec dels Germans Salvador de Barcelona. Alguns quadres escènics reprodueixen
rosa
mar els gegants, el Pi de les tres branques, el Santuari de Queralt.
paisatges berguedans: El Pedraforca, la Font del Guiu, el portal de Sta. Magdalena,
iase
També es fa una inversió en una tècnica complexa, s’estrena lluminotècnia programada
rrper
a.caacada escena.
t
El vestuari, que s’havia envellit amb el temps, també es renovà el 1995, l’empresa Amadeu
Ferrer de Barcelona se n’encarregà, i les senyores de
l’Agrupació contribuïren desinteressadament a la confecció dels vestits de la comparseria, per la qual cos s’obrí una altra línia de crèdit.
La música també experimenta canvis: nou enregistrament per l’Orquestra Catalana de concerts composta per músics professors del Liceu. La Coral
Polifònica de Puig-reig interpreta el cants. La gravació es realitza a Barcelona. La part musical anà dirigida pel berguedà Joan Casas i Pagerols, el qual va
fer una nova instrumentació de la partitura de Ramon Reig, en què s’afegeixen obertures originals de Joan Casas, Antoni Serra, Ricard Cuadra.
En aquest últim període, anys 80-90, el nombre de representacions sol ser de 5 o 6, en algun cas de 7 com el 1982, 1983, 1987, o 8 com els anys 1981,1986.
Els Pastorets de Berga són fets especialment per als berguedans, per aquells que ja se’ls saben de memòria. Esdevé no un espectacle sinó una reunió, una
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comunicació dels actors amb el públic, segons D. Tristany (Regió 7, 23-12-1980)
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c.AUTORS, ACTORS I DIRECTORS TEATRALS DE BERGA
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UN BERGUEDÀ EXCEPCIONAL: RAMON VINYES I CLUET (Berga, 8-5-1882/ Cerdanyola, 5-5-1952), POETA I DRAMATURG (video)

rosa

mar

iase

rra.

cat

Abastar la totalitat de la biografia i l’obra d’aquest berguedà amb un mínim rigor és una difícil tasca que no em puc proposar de fer en aquest treball, però
tampoc fóra just menystenir-lo, perquè fou un home que visqué entregat al teatre, intentà renovar-lo i mai no deixà d’escriure per a Catalunya en la seva
llengua natal, malgrat viure molts anys fora del seu país, a Barranquilla (Colòmbia). Així doncs, he intentat fer una síntesi de la seva trajectòria com a autor
teatral. Per aprofundir en el seu estudi és indispensable consultar la tesi doctoral de Jordi Lladó Ramon Vinyes i el teatre (1904-1939) llegida el 2002.(Hª
teatre català a Culturcat, amb menció a Ramon Vinyes dins modernisme. També referència i enllaç a la tesi doctoral de Lladó)
Després de l’ensenyament primari i el Batxillerat, Ramon Vinyes cursà la carrera de procurador dels tribunals –va treballar al despatx de procurador del seu
pare amb el poeta berguedà Josep Espel-, però es dedicarà a altres tasques. Fou professor del Colegio de Señoritas de Barranquilla de 1940 a 1950 i també
impartí cursos i conferències ocasionals a l’Ateneu Politecnicum, a més de ser llibreter, actor i dramaturg, col·laborador en diaris i revistes i conferenciant.
Hem de remuntar-nos als primers anys del segle XX, a la seva adolescència a Berga, quan només tenia 15 anys, per trobar els inicis de la seva carrera com a
dramaturg. Escenifica La Mort del Rei, adaptació de Batalles de Reines de Pitarra, i amb 17 anys ja escriu la primera obra teatral Hivern al cor. Dirigeix un
grup format d’afeccionats al teatre, com a autor i actor; al qual s’incorporarà entre d’altres en Ramon Obiols i Compte, cosa que significarà una
reorganització del grup que posà en marxa una destacable campanya teatral pels pobles veïns. Dedica al seu amic Obiols i Compte un monòleg en vers titulat
La fi d’una grandesa.
Escriu el sainet La Parra Marina i En plena fosca, drames estrenats al Centre Catòlic Berguedà. Escriu també la sàtira d’ambient Un poble de nois grans.
En efecte, el joveníssim Vinyes comença adaptant al teatre catòlic obres d’autors catalans i dirigint amb altres companys bergadans la revista local Cim
d’estela (1905) de la qual fou redactor fins el 1907. A partir de l’any 1906 també comença a col·laborar a la premsa barcelonina, fa de redactor a El Poble
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Català, les revistes Teatràlia, Empori, Joventut i De tots colors i El Correo Catalán.
Aviat pren part en el concurs d’obres del Teatre Catòlic organitzat per la Biblioteca L’Escon de Barcelona i guanya el primer premi amb El calvari de la
vida, estrenada a Berga, al teatre del Foment Catòlic la vetlla del 10-12-1904, reposen el 1948 al Saló-Teatre Congregació Mariana de Berga (17 d’octubre)
També li premien Les boires als Jocs Florals d’Olot de 1906, drama en tres actes i en prosa. D’ara endavant la participació a concursos literaris serà una
manera de donar-se a conèixer.
El 1907 es tanca una 1ª etapa de formació en contacte amb el teatre d’afeccionats de la ciutat i la comarca que inicia el 1897. Entre els anys 1904-1906 es
dibuixa ja una personalitat dramàtica pròpia que s’anirà reafirmant gràcies a la cultura literària que va adquirint i el portarà a desvincular-se del teatre
amateur comarcal, tot intentant projectar-se dins el teatre professional amb èxit desigual. Amb 24 anys deixa Berga i roman a Barcelona fins el 1912, data de
finalització de la primera etapa catalana. Vinyes viu en una pensió estudiantil del carrer d’Aribau on coneix la Carme Roldán, futura actriu que comença la
seva carrera fascinada per l’obra de Vinyes i llegint les seves obres, arribarà a actuar amb Ramon Tor, amic de Vinyes i Elena Jordi.
Mentre el seu teatre té partidaris i detractors, els anys 20-30 serà ben reconegut com a polemista-crític informat del teatre estranger i és que Vinyes no
solament crea (68 obres en total entre estrenades, inèdites i editades), sinó que des de molt jove -amb 20 anys- també comença a col·laborar en diaris i
revistes i a donar conferències, on trobem expressades les seves idees sobre la història del teatre mundial i català i on manifesta el seu interès per eixir un
teatre modern en la seva llengua. També és autor d’un estudi sobre Francesc Cambó, publicat al quadern Catalans d’ara. Així doncs, Vinyes s’incorpora a
l’entorn literari barceloní entre 1904-1913 i es projecta com a poeta i com a teòric, a més de cultivador d’una nova tragèdia. Té l’ocasió d’exposar en una
conferència al Teatre Novetats barceloní, publicada en forma d’opuscle per la revista barcelonina Teatralia, les bases del teatre modern: “De la tragèdia” (22XI-1908) explica l’evolució del gènere des de l’antiguitat grega (era un gran coneixedor dels clàssics) fins a la tragèdia moderna, els puntals de la qual són
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Ibsen, Maeterlinck, D’Annunzio, Haupmann, passant per Shakespeare i Schiller.
De resultes d’un curt viatge a París el 1908 amb l’Elena Jordi, convidats per Alfons Maseras, produeix el llibre de proses poètiques L’ardenta cavalcada
editat per la llibreria Bonavia de Barcelona el mateix any.
El 1910 a Barcelona escriu Blanca Neus dorm representat a Berga cap el 1922-23, i Rondalla al Clar de Lluna, poema teatral en prosa fantasiós i esteticista,
que tanca la porta a un teatre purament fantasiós per obrir una nova etapa d’un teatre més realista i humanista. El mateix any, l’empresa del teatre Romea de
Barcelona obre les portes a un nou concurs d’obres teatrals, organitzat per Teatràlia, al qual Vinyes es presenta amb Al florir els pomers en un acte,
d’ambient rural-bucòlic, amb què guanya un premi i és estrenada el 13 de maig d’aquell any al Romea per Enric Borràs. És refeta en els darrers anys i
conservada amb el nom de Hi ha flors a les pomeres. Vinyes sempre rellegeix i reelabora els seus escrits. La seva feina és com la de l’escultor, diu el propi
Vinyes en una entrevista concedida a J. Povill i Adserà poc després de l’estrena de Peter’s Bar el 4-10-1929: “ Fa deu anys que tinc el material de l’obra,
l’obra llesta tres anys, jo refaig molt les meves obres, les treballo. Treball d’escultor –ha de tornar obra d’art els materials que li ha donat la vida (...) Tot
programa d’art és bandera de conquesta i no limitació de realització”
ros
El 1913 realitza el seu primer viatge a Colòmbia, passà a Barranquilla. Allíaesmcasa
ariaamb Maria Salazar el 1922.
serr de retorn a Barcelona el 1925 (es crema el 1923), far d’atracció a
Funda la llibreria de la Costa Atlàntica amb Xavier Auqué i P. Vila abans del seu viatge
a.ca
ta Barranquilla, forma un nucli intel·lectual i de la tertúlia que
diversos intel·lectuals colombians. És converteix en un focus d’irradiació cultural. Així doncs,
s’origina, sorgeix la publicació Voces dirigida per Vinyes i, a més, inicia la seva obra en castellà, sense abandonar mai les lletres catalanes i prova d’això és
la seva producció. El 1925 feia estada a la capital, però el 1929 rep un munt d’homenatges i sopars de comiat en anar-se’n a Amèrica un altre cop. Una
segona etapa catalana, doncs, ocupa els anys 1925-1929 (data de la seva conferència Teatre Modern), però el període de més reconeixement públic a la seva
tasca dramàtica abasta de 1926 a 1939, segons J. Lladó, anys d’èxits i de decepcions. Tingué els seus detractors i no totes les seves obres foren ben
compreses i ben rebudes per la crítica, és per això que no volgué estrenar Ball de titelles la temporada 1926-27, després del gust agredolç que li deixà la seva
darrera obra estrenada Llegenda de boires sota direcció de Joaquim Montero un 17-2-1926, interpretada per Maria Vila i Pius Daví. Aixecà un gran enrenou
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en el públic que amenaçava d’acabar en avalot, perquè molts van considerar sacríleg o irreverent l’argument de l’obra. Els protagonistes, Bernadeta i el Cec,
que tenen cura d’una ermita situada dalt d’un cingle que domina el casal on viuen i tota la contrada, són casats però en contraure el sacrament, van fer vot de
castedat. No obstant això, el Cec desitja tenir un fill concebut per obra i gràcia de l’Esperit Sant. El prodigi aparentment es produeix, però intervé el dimoni
encarnat per un rodamón, l’Home Roig, -que desapareix a continuació- Aquest home, que resulta ser el germà del cec, viola la Bernadeta una nit mentre el
marit venera la imatge de la Verge, una Mare de Déu trobada miraculosament. L’Home Roig reapareix per demanar hospitalitat. Mentrestant succeixen un
fets misteriosos: no sona la campana de l’ermita, una boira espessa cobreix tota la serralada i una neguitosa basarda s’apodera sobtadament dels pastors i altra
gent que freqüenten aquells cingles. La Bernadeta es queda embarassada i el cec creu que és el fill de Déu. La dona li explica la veritat i el marit acaba
matant el seu germà.
El contingut poemàtic, el simbolisme, la fusió de realitat i fantasia –paral·lel al teatre poètic de A. Casona en castellà- constants en la seva producció teatral
fan palès l’intent de fer un teatre nou, viu, de pensament, no deixava de ser elitista, enfront el teatre tradicional, comercial, convencional i carrincló que
arribava al públic majoritari.
Disposem de la correspondència mantinguda entre Vinyes i Josep Canals, director del Teatre Novetats de Barcelona, dels anys 1926-27, en què el nostre
autor ofereix les seves obres per a ser representades: Qui no és amb mi, L’adolescent dels ulls d’or i Peter’s bar, que no va complaure gens Canals.
En una carta posterior (26-8-1927) diu que el segon acte de Qui no és amb mi... “queda més esquematitzat. És més acció. És ço mateix que era, vigoritzant
les situacions.” També retoca L’adolescent dels ulls d’or, segons revela en la mateixa carta: “el drama de l’acció ha sigut substituït pel drama de la
coneixença. He bucejat dintre els personatges. L’envio, malgrat cregui que no us convindrà (el subratllat és del propi autor)(...) sé que l’home de gust ferm
lluita el més possible amb l’home de negocis”
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La postura humil d’en Vinyes en la seva correspondència es manifesta reiteradament.
Aquesta carta té un especial interès, perquè expressa el seu sentiment d’escriptor marginat en no ser de gust popular i per tant, no ser rendible. I, a més, ens
dóna a conèixer les obres inèdites que té i les traduccions que fa d’autors teatrals estrangers: “No sabeu el desconcert de qui té l’opinió de que ço que escriu
no té públic... Acabo una obra, i, una volta acabada, sento com si l’enterrés. Si intento fer algo que em sembla que pot donar (seguint les fórmules pel gust
establert) ho llenço: no m’agrada”
I continua dient :“Tinc inèdites: Un ball de titelles, El noble i l’hostalera, Viatge (s’acaba de traduir al castellà i sembla que l’estrenarà la Xirgu), Racó de
xiprers, Peter’s bar, El recambró de les andròmines transcendentals, etc. Cap em sembla que sigui pels teatres de català que actuen. Que el públic es podria
fer? Qui en dubta? La temporada passada, l’art d’avantguàrdia ha triomfat amplament a París, a Londres i a Berlín. És el que ha donat més diners... I d’això
en dic triomf. El difícil és fer el públic!” És evident que la situació del teatre català és molt diferent, Vinyes n’és conscient i ho denuncia amb la comparació.
Té el propòsit d’europeïtzar el teatre i fer que l’avantguarda triomfi també a Catalunya. Denota un profund coneixement del teatre de les altres literatures i el
seu afany per renovar l’escena catalana.
Amb la instauració de la República, en R. Vinyes torna a Barcelona. Alguns diaris anuncien el retorn de Vinyes d’Amèrica el 1931, any en què es fa de la
Unió Socialista de Catalunya: El be negre (30 de juny), La Nau (13 de juny), El Diluvio (8 de juliol) creient que amb els nous aires de llibertat, podria
desenvolupar-hi una tasca eficaç a favor de Catalunya. Quan esclata la guerra civil, estava treballant al Departament d’Estadística de la Ciutat Comtal,
departament municipal que serví d’ajut a intel·lectuals i artistes –com Lluís Elias, Ezequiel Vingués (Didó), perquè es poguessin dedicar a les seves
activitats. Els fets bèl·lics el portaren a escriure Poesia de guerra. En aquestsmoments també acaba Comiats a trenc d’alba.
La nit abans que les tropes franquistes prenguessin Barcelona, dos o tres xicots que fugien de la ciutat el van passar a buscar a les tres de la matinada. Ell no
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veia el perill que corria i es volia quedar, però al final el convenceren i se l’emportaren amb ells només amb el que duia posat. Així va passar la frontera de
França -segons paraules del germà Josep Vinyes- i arribà a Tolosa i després a París, on el van ajudar els intel·lectuals francesos. Allí va trobar coneguts de
Barranquilla, des d’on li van enviar un passatge perquè hi pogués tornar (Josep Rafart El Vilatà núm. 55 “Cinquanta anys de la guerra civil III) El gener de
1940 arriba a Colòmbia i accepta el càrrec de Professor de la Càtedra d’Història Universal i Literatura Espanyola al “Colegio de Barranquilla para señoritas”
Allí va continuar escrivint en diaris i revistes sobre temes diversos.
El Vinyes que redacta els anys 1943-44 Arran del mar Caribe és un exiliat polític angoixat per la por de no poder tornar o morir lluny de la seva terra. Per
aquesta raó, no hi ha cap heroi i l’entorn geogràfic adquireix importància, així com l’enyorança de Catalunya (sobretot durant el dia de Nadal) i la qüestió de
la identitat catalana amenaçada per l’entorn americà de la Guajira. Els personatges femenins de la família volen preservar la seva identitat mantenint-se fidels
als valors catalans que elles recorden sovint als homes atrets per l’encant del Nou Món. Sota aquesta forma, diu J. Gilard, és com perdura encara l’afirmació
ètica que era l’eix de les obres anteriors a la guerra. Quant a les possibles influències que rebé Vinyes, a més de la propia experiència, segons Gilard (p.22
Prefaci a Viatge, Ball de titelles, Arran del mar Caribe) per a escriure Arran del Mar Caribe tingué en compte tres obres literàries colombianes: Lejos del
rosa
maraños a bordo de mí mismo d’Eduardo Zalamea Borda (1934) i l’obra teatral
mar, novel·la curta de Víctor Manuel García Herreros (1921), la novel·la Cuatro
iase
Luna de arena d’Arturo Camacho Ramírez (1943) D’alguna manera, Vinyes s’insereix
rraen. una tradició colombiana que condueix a l’obra del propi García
cat
Márquez.
En sentir-se malalt, Vinyes torna a Barcelona, on mor el 5-5-1952 als 69 anys. El 1950 emprèn il·lusionat el viatge de retorn definitiu a Catalunya perquè li
han promès que la seva darrera obra Arran del mar Caribe seria estrenada al Teatre Romea de Barcelona. Un cop arribat, topa amb un ambient advers. Es
porta una gran decepció en no ser estrenada la seva obra al Romea i més encara quan es va convèncer que uns amics de Berga de tota la vida que tenien
format un elenc teatral d’afeccionats tampoc no li estrenarien una obra que havia preparat expressament per a ells, segons explica en una carta el propi
Vinyes. S’autoconsidera un autor català fracassat. En el programa de mà de l’estrena de l’obra a Berga per La Farsa se’ns explica que “els qui manen al
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Romea adduexien raons tan peregrines com que l’obra tracta d’embriacs els catalans i el tema és molt escabrós –encara que prèviament havia passat per
censura- Solament té el vot favorable de l’actor Pau Garsaball enamorat del paper de Jordi. Una vegada més-com diria Josep M. Junyent- el seu país li
negava el pa i la sal.”
Amb la seva mort desapareix una figura capital del teatre català en un moment d’estancament, que es debat entre diferents tendències i de les quals, Vinyes
representa la posició renovadora.
La crítica fou molt dura amb ell, tot i que tenia els seus defensors aferrissats –com Prudenci Bertrana que comenta en un homenatge a Vinyes el 7-12-1950 a
la Cooperativa “Teixidors a mà” del barri de Gràcia de Barcelona (Secció de Cultura) que el seu teatre negligeix l’acció a fi d’intensificar el contingut
espiritual del diàleg i que és un terrible garbellador de conceptes-, i en part cal atribuir-ho a la seva actitud combativa i la seva resistència a encasillar-se
enlloc, malgrat procedir dels rengles del Modernisme i, per aquesta raó, fou arraconat i víctima del Noucentisme, com diu A. Carmona.
G. Díaz Plaja reconeix en un escrit editat a La Vanguardia Española (24-4-1968) que duu el títol “García Márquez y Ramon Vinyes”, que “Ramon Vinyes
fue, con Millás Raurell, el mayor intento de una renovación de nuestra dramática por los años 30. La obra de ambos ha caído bajo una espesa losa de
silencio. ¿Por qué los grupos jóvenes de teatro vernáculo no ensayan una nueva puesta en órbita de estos dos teatros? (...) García Márquez se asombra al
llegar a Barcelona y comprobar la ausencia de este nombre de entre las gentes jóvenes de hoy. Tiene razón”. La resposta de Lluís G. Manegat confirma
l’oblit en què ha caigut l’obra de l’autor berguedà: “En realidad es que el nombre de R. Vinyes suena a extraño entre la generación actual, porque casi nadie
lo recuerda ni sabe nada de aquel hombre tan bueno, tan inteligente, tan culto, tan excelente poeta y formidable autor dramático” (El Noticiero Universal,
jueves 3 de mayo de 1968)
Amb el temps, la figura de Ramon Vinyes i Cluet ha estat recuperada però només parcialment, de fet, encara està per fer una edició crítica de la seva obra
completa.
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Fou homenatjat a la seva ciutat natal el 4-11-1972, segons ens informa Ecos (nº 192, nov. 1972), el Correo Catalán (1-XI-72) i La hoja del lunes (30-X1972) en un acte organitzat per l’Associació de Berguedans de Barcelona i amb el patrocini de l’Ajuntament. L’acte, celebrat als salons de la Delegació
Sindical Comarcal, fou inaugurat per Xavier Fàbregas, de l’Institut del Teatre, qui féu la presentació del núm. 15 de la revista Estudios Escénicos que edita
l’Institut i en la qual es fa un esbós biogràfic de l’autor, es publica un comentari d’Àngel Carmona (Ramon Vinyes o una víctima del noucentisme) i s’edita el
text complet de l’obra inèdita Arran del mar Caribe. En l’acte, hi parla Elias Busqueta, que fa un esbós biogràfic de Vinyes, Pau Vila, geògraf i amic de
Vinyes, i García Márquez. Hi reciten peces poètiques originals de l’homenatjat, en Ramon Obiols i Compte, Neus Ballarà, Josep Pons i Alsina (amb qui
Vinyes mantingué correspondència), Antoni Vilà i Torner, Mª Carme Peix i Clotet i Josep Farguell i Magnet interpretaren un diàleg d’una obra teatral.
Sis anys més tard, el diumenge 30 d’abril i 1-5-1978, se’l torna a fer un homenatge, amb motiu del 25è aniversari de la seva mort, organitzat per l’Agrupació
Teatral La Farsa, la qual estrena el drama en tres actes, antiburgès i antirealista Ball de titelles, sota la direcció de Daniel Tristany al Teatre Patronat. L’obra
havia estat assajada abans de la guerra civil pels membres de la Cia teatral d’Elena Jordi, però no fou posada en escena fins al 1978 a Berga.
Amb motiu del centenari del seu naixement, es traslladen les despulles mortals d’en Ramon Vinyes, segons el seu desig expressat en una carta dirigida a
Josep Pons i Alsina el 6-5-1950, al panteó municipal dels berguedans il·lustres, en compliment d’un acord de Ple de la Corporació municipal del 8-1-1982.
Es celebrà un acte religiós presidit pel mossèn Ballarín i, a continuació, l’estudiós Jacques Gilard donà una conferència sobre l’obra Arran del mar Caribe,
representada el dissabte 8 de maig per La Farsa al Teatre Patronat. A Regió 7, s’anuncia l’estrena quan s’està assajant el mes de març. Es comenta que en
aquesta obra veiem el Vinyes emigrant, nostàlgic de Catalunya i en especial de Berga. L’escena transcorre durant un any i van sortint les festes del seu poble,
els records que té gravats de la seva terra. Per St. Jordi es prepara una antologia poètica de Vinyes. Climent Forner féu la presentació a l’Ajuntament. Mercè
Miró, Mª C. Peix, R. Aspachs , Fr. Vilardaga, R. Vilella, A. Vilar, L. Sensada i J. Simon llegeixen poemes seus, escrits sota la influència francesa, tendents al
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preciosisme.
Pel que fa a la representació, en el programa de mà, hi ha un breu comentari sobre l’autor i l’obra. L’estrena té el següent repartiment:
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Antònia Molera (Mª dels Dolors, la mare), Montserrat Minoves (Amarga, la filla), Benet Vilajoana (Cristià, el fill gran), Xavier Tristany (Lleó, el fill segon),
Jordi Simón (Benet, el fill petit), Jordi Puntas (Jordi), Manel Carreras (Roric, el bus),Xavier Marginet (El Caraplana), Montserrat Tristany (Orala, l’índia),
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Lurdes Sensada (La Florisel·li), Antònia Bargues (La Sucre roig), Jaume Huch (El Polonès), Carles Solà (El Negre), Miquel Moya (L’Inspector nordamericà) i Jaume Soler (L’Inspector del País). Traspunts: Josep Montanyà i Jordina Gragés, lluminotècnia: Josep Mª Salat i Josep Companyó, so: Miquel
Call, maquillatge: Josep Mª Casals, armeria: Miquel Moyà, maquinària: Jaume Soler. El disseny del programa es deu a l’Angelina Vilella, l’escenografia i la
direcció és de Daniel Tristany. Hi assistiren unes tres-centes persones.
D’aquests actes commemoratius, ens informa la revista Ciutat, full informatiu de l’Ajuntament de Berga (núm. 30, febrer 1982). En el nº 42, (oct. 1983) es fa
referència a l’acte de cloenda del centenari (30 d’oct.) obert pel representant de l’Agrupació del Berguedà de Barcelona i l’esposa del cònsul colombià, la
Sra. Maria Fornaguera. Es fa una ofrena floral, es col·loca un monument
rosa commemoratiu al Passeig de la Pau, La Farsa estrena al Patronat Hamlet,
mar
dramaturg.
ias
rra. li dedica un suplement dominical i la secció “Reloj de Torre”
Però a Colòmbia, el centenari del seu naixement tingué més ressò que a Catalunya. EleHeraldo
cat
reprodueix alguns treballs seus, com ara el conte El albino.
A més de les revistes locals, els diaris Avui, Correu Català, i les ràdios Barcelona, Nacional d’Espanya i Ràdio 4 donen testimoni de l’homenatge a R.
Vinyes.
Per les mateixes dates, a més de l’edició de L’Antologia poètica, es publiquen diferents articles a la L’Erol, dedicats a aquest berguedà excepcional, de Josep
Montanyà (també dedica unes pàgines a Vinyes en les Cròniques berguedanes), Climent Forner, Jordi Puntas i Jaume Huch, autor d’una tesina sobre Vinyes
i un resum de les obres publicades d’ençà del centenari (És un cap boig!) publicat per Millà, dins la Col. Catalunya teatral, núm. 214.
Al diari El Món (30-III-1984) Pilar Rahola signa un article dedicat al dramaturg berguedà: Ramon Vinyes, l’home del cigarret dins l’ampolla de gasosa” ia
l’Avui (núm. 167, 18-V-1984) es dediquen unes línies a “Ramon Vinyes, lentament reinvindicat”.
En El Vilatà núm 55, dins el capítol de “Cinquanta anys de la guerra civil (III)”, Josep Rafart i Canals parla de Vinyes, i en el núm. 62 del maig de 1988,
apareix un apunt sobre Ramon Vinyes signat per Ramon Mujal que anuncia la publicació a l’Editorial Albí, dins la col·lecció d’Escriptors Berguedans, del
llibre Teatre que recull tres peces: Viatge, Ball de titelles, Arran del mar Caribe, tres de les obres més representatives d’aquest autor berguedà extraordinari i
força oblidat per les generacions posteriors fora de la seva ciutat natal.
El darrer estudi (tesi doctoral) sobre Vinyes dramaturg ha estat realitzat per Jordi Lladó, autor també d’un escrit publicat a la revista manresana Dovella nº
63 la primavera de 1999 sobre Vinyes i el teatre d’afeccionats.
Fem ara la relació de totes les seves obres teatrals:
Les obres representades i editades (veure l’edició en la bibliografia) són:
-La Creu del Sud, comèdia dramàtica en tres actes que obté el primer premi en el Concurs organitzat per l’Ateneu de Sant Lluís Gonçaga de Sant Andreu del
Palomar, estrenada el diumenge 16-4-1933. També és representada a Berga pel Quadre Escènic d’A.C. al Casino, en presència de l’autor. (8-9-1950) Hi
actuen C. Capellera, Obiols... homes sols per circumstàncies de l’argument. I al Saló-Teatre de la Congregació Mariana.
-Recó de xiprers, evocació poemàtica més que drama en tres actes estrenada pel Grup Artístic de Puig-reig el 4-12-1927 amb el repartiment següent: J.
Argemí, Josep Badia, A. Vidal, J. Pons, Josep Ratera, Marian Altimiras, Josep Pidalesena i Marc Valette, a més de les germanes Virgili en els papers
femenins, sota la direcció del mateix Vinyes. També fou representada també el 4-8-1934 per la Secció d’Art Escènic del Casal Català de Buenos Aires.
El Dia de Terrassa anuncia (16-1-1932), l’estrena al Teatre Principal de Figueres de l’obra dramàtica El recó dels xiprers per la Cia. d’Enriqueta Torres. A
la Veu de Catalunya (13-1-1932) se’n parla. Comenta que el tema és la gelosia, que s’expressen sentiments exacerbats, perquè l’obra constitueix una “lluita
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entre esperits somniadors i els utilitaris i prosaics, entre dolcesa i crueltat i fa que triomfin els primeras sobre els segons”. E. Torres interpreta el paper de la
protagonista, Bielissa; al costat de l’actor J. Sierra. L’assistència fou força nombrosa en aquesta única representació. Diu el crític que aquesta obra d’empenta
poemàtica mereix una altra sort.
El Noticiero Universal també en parla (5-1-1932).
El 4 d’agost l’estrena la Secció d’Art Escènic del Casal Català a Buenos Aires.
-Peter’s bar, drama en tres actes, estrenat al Teatre Nou de Barcelona, per la Cia. E. Borràs el 4-10-1929. Segons una crònica de La Vanguàrdia (Barcelona,
27 -9 de 1929) es crea molta expectació al voltant de la funció inaugural del Teatre Nou amb Peter’s bar de R. Vinyes “el autor más inquieto y
apasionadamente disentido de hoy”. En l’entrevista esmentada abans amb Povill, l’autor comenta l’argument i el sentit simbòlic de l’obra:
“Lluita de l’home amb el Bar –vida tèrbola- En Peter’s Bar hi he volgut posar tota una vida.L’home social, l’home ple d’exemples de llar i de família, arriba
a ciutat i per atzar cau al baix fons. No hi cau per vici, hi cau per descuit, per curiositat, hi cau perquè sí. El Bar li surt a l’encontre.(...) Les mateixes idees
de família i de llar es fan agres dintre de Pere, àdhuc el seu amor de pare. Aquest és el drama: la lluita de Peter amb el seu Bar” És una obra clara i amoral.
Sabem per La Publicidad que els assajos de l’obra tenien lloc a l’Orfeó Gracienc, perquè al Nou, hi actuava una Cia. de Sarsuela (27-9-1929)
Per La Escena Catalana (núm. 318) ens assabentem del repartiment: Enric Borràs (Peter), Enriqueta Torres (Alba), Carme Jarque (Geperuda), Joan Cumelles
(Eli), Ramon Tor (L’Oscal), J. Montero (el vell de l’opi), Gaspar Furquet (John), Fr. A. De Villagómez (El “Marquesa del gat”), Enric Guitart (fill)
(Andriutxa), Cebrià Arboix (Paul), Enric Lluelles (whisky).
A L’Esquella de la torratxa (11-10-1929), revista -batejada amb el títol de la primera obra representada d’en Frederic Soler- en què col·laborava Vinyes, hi
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trobem una crítica elogiosa de l’obra. Hi diu que el teatre de Ramon Vinyes té un alè de lluita per aconseguir la bellesa, per afermar la personalitat. És un
drama intens, amb una intensitat vital. “La trajectòria de Peter’s Bar és plena de corbes i zigazagues. Fa parlar els seus personatges en un llenguatge
abrandat, pompós –podria dir: barroc- ric en imatges. Diu les coses més crues d’una manera bella, i sap embolcallar l’aspror del drama amb un to líric.
Peter’s Bar és una obra interessant i digne. No se n’estrenen –llastimosament- cada dia-“ Pel que fa a la interpretació, ha estat “molt justa i estimable per
part de cada actor”. L’escenografia d’Angel Fernández és “esplèndidament entonada i construïda”. Lamenta el comportament incorrecte de cert sector del
públic.
El crític acaba afirmant que no és certa la suposició de Bernat i Duran, que l’obra rep la influència de l’obra Maya de S. Gautillon pel atavisme, entre altres
notes.
Altres diaris també fan elogis en les seves crítiques, com ara El Diluvio. Gairebé tots el diaris hi van fer algun comentari.
-Viatge de subgènere dramàtic poc definit, en tres actes. Al Teatre Talia, el 14-11-1928, representen Viatge (1ª edició de 1929 a Mataró, Biblioteca Llanas,
encara que hi ha una versió rectificada de 1941) traduïda al castellà per Lluís G. Manegat i Francesc Bonaplata, comèdia en tres actes que suposa una
temptativa de fer un teatre nou, tot esdevé com en un somni, fora de laro
realitat. Segons la crítica, els actors no encerten a matisar el diàleg i el fan campanut,
sa
monocorde, li manlleva naturalitat. El segon acte és més teatral, més intens,m
eladiàleg
rias és més viu i més directe. En el tercer acte, el drama de l’adulteri (Miss
erun
rahome
Golondrina amb el músic) queda esborrat, filosofa. Diu el crític D.G. que R. Vinyes “és
.cat de teatre ofegat, però, pel seu propi lirisme”
Luis G. Manegat la tradueix al castellài aconsegueix que la representin al T. Talia barcelonès: “Conseguí que la representara la Cia. de Emilio Valentí i
Olvido Leguía que se hallaban actuando en el teatro Talía y que eran amigos míos, y que pusieron en el estreno el máximo interés y cariño. La obra tuvo
mucho éxito de crítica y el público la aplaudió en las representaciones que de ella se hicieron. Pero era un mal momento; un invierno crudo, y la gente no
acudía al teatro. Creo que era el año 1930” (El Noticiero Universal, 3 de mayo de 1968)
S’estrena, en català, a Berga per la Farsa el 4-9-1966, com a cloenda del Premi Ramon Vinyes que organitza aquesta Agrupació Teatral.
-Ball de titelles, titellada en tres actes, traduïda al castellà per August Turlupine iestrenada en català per la Farsa a Berga el 30-5-1978 (programa). L’obra
estava enllestida el 1929, any en què l’Elena Jordi va intentar d’estrenar-la; però no ho va fer i el text va ser modificat abans d’editar-lo el 1936. El tema,
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constant en la seva obra, és l’exili. L’estètica és expressionista, més marcada encara en els escrits de maduresa com a Peter’s Bar.
En Ball de titelles, el protagonista és un àngel en el ple sentit literal de la paraula, enfrontat amb la corrupció de la societat humana i de les seves
institucions. La preocupació ètica que manifesta en la seva producció teatral, aquí pren també una nova dimensió política. L’aparell de ràdio del prostíbul
vilatà té una funció propagandística, és sobretot una eina política, més que informativa. Gilard relaciona aquesta obra de Vinyes amb el quadre de Chagall La
caiguda de l’àngel per expressar tambél’angoixa davant la crisi bèl·lica mundial que s’anunciava. I elmateix motiu de la caiguda de l’àngel podem veure’l en
el fràgiltrapezista del conte Dietari a salts que Vinyes publica el 1936.
J. Gilard observà en la ponència que donà a Madrid el 1984 sota el titol “Un intercambio entre Cataluña e Hispanoamérica: Los cuentos de Ramon Vinyes”
que l’àngel caigut de Ball de titelles inspirà la idea del conte de Garcia Márquez “Un señor muy viejo con unas alas enormes”
Tant en Ball de titelles com en Viatge, els protagonistes deixen enrera un món tancat (família i vaixell, prostíbul) per entrar en un món desconegut i
despietat. Vinyes sosté la teoria de l’heroi “creació” contra la teoria de l’heroi “observació”.
Aquestes dues obres volen ser una mostra del “teatre modern” que Vinyes reivindica. A la pràctica, però, se l’ha acusat d’enfarfegar massa el seu llenguatge
amb conceptes i imatges que ennegreixen l’expressió, fent incomprensible el text fins i tot. S’oblidava una mica que els personatges imaginats havien de
tenir cos i presència real, que el llenguatge havia d’ésser concret i intel·ligible. Vinyes era sobretot un poeta i potser hauria d’haver escrit les seves obres de
teatre en vers per evitar la dispersió que desorienta i fatiga.
En una carta del 25-8-1931, Vinyes demana una visita a Canals. En aquests moments, Vinyes viu a L’Hospitalet de Ll. i gairebé totes les tardes va a Casa
Vilaró, on diversos escriptors celebraven tertúlies. Sempronio en parla, de la tertúlia on es refugia Vinyes, en un escrit aparegut (ignorem la data) en El
Mirador sota el títol “El sabio catalán”: “Se refugió en la Tertulia literaria de la trastienda del señor Vilaró, el vendedor de abanicos de la calle de Fernando,
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reunión conocida por la “Peña del Paraigüero”. Allí hizo buena amistad con Prudenci Bertrana, con el pintor Biosca, con Ambrosio Carrión, con los
hermanos Fernández, animadores de la “Associació del Teatre Selecte” con Lluís Elias, con Xifré Morros y con otros elementos teatrales o aficionados al
teatro susceptibles de ser catalogados en la izquierda escénica, reservando la denominación de derecha a los escritores que se movían en la órbita de Josep
Maria de Sagarra, del diario La Publicidad y del Semanario Mirador”
-Arran del Mar Caribe, estrenada el 1982 per la Farsa a Berga. Editada per primera vegada el 1972 Barcelona, Estudios Escénicos (programa1, 2)
-Fornera, rossor de pa, comèdia en tres actes estrenada al Poliorama de Barcelona el 3-12-1934 amb el títol Els brillants de l’oncle.
-Les boires, drama en tres actes premiaten els Jocs Florals d’Olot l’any 1906. S’estrena al Teatre La Perla del Llobregat de Gironella pel Quadre Escènic
local el 19 d’agost d’aquest mateix any, sota la direcció de Rafael Riba i Canadell; i en el Cercle Català de Gràcia (Barcelona) pel seu Elenc Artístic l’any
1906. El 1916 l’Elenc juvenil de Juventut Catòlica de Barcelona l’està assajant. És estrenat a Berga al teatre Quevedo el dia 1-1-1925, però la Joventut
Antoniana també li representa. I al Centre Moral de Borredà, la porten a escena el 1929. La Biblioteca L’Escon li edita l’obra
-Qui no és amb mi, obra en tres actes estrenada al Novetats l’11-1-1929, i representada també el 16-3-1933, al Teatre Principal, per la Cia. de Joaquim
Torrents, interpretada per Emília Baró i Roseta Vernis, entre d’altres. Carles Capdevila, en el seu comentari sobre l’obra al Mirador (1-2-1929), diu que
planteja molts interrogants de caire religiós.
Amadeu Anguera en fa un elogi en un escrit publicat a la Revista d’art i literatura L’Andreuenc “Hom troba en totes les escenes una ànsia de perfecció, una
honradesa literària que captiva les simpaties d’amics i adversaris. Així i tot, l’autor fou befat i escarnit” (..) Voleu una joia intel·lectual refinada? On heu vist
una imatge poètica tan bella encarnada en l’heroi del drama?” (Època II, núm. 143, 15-3-1932) El seu amic Luis G. Manegat la tradueix al castellà, però no
la pot estrenar.
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L’èxit rotund li arribà amb aquest drama presentat al Premi Mirador, queda en tercer lloc, inspirat en una excursió pel Pla de l’Anyella tornant de Castellar
de n’Hug, estrenada a l’ex-teatre Novetats, sota la direcció de Manuel Salvat (novembre de 1929)
En aquesta obra, el protagonista Àngel, seminarista, renuncia a la seva vocació perquè, en néixer, tingui un pare el fill d’una dona abandonada. En el clímax
de la crisi creada pel seu mateix sacrifici, L’Àngel, (nom simbòlic) convertit en un marit enganyat, demana a Déu ser diferent de la resta dels homes. A
Peter’s Bar, reapareix l’exili moral, la reafirmació que no hi ha esperança per a la persona honrada. En Ball de titelles també apareix l’angelisme.
L'estrena de l’obra Qui no és amb mi... (11-1-1929) fou una avançada en un moment crític en què el cinema estava restant protagonisme al teatre, però que
Vinyes va saber contrastar amb un teatre nou i sòlid. Aquest drama filosòfic de tema teològic i humà no solament causà bona impressió, sinó que provocà un
enrenou teatral en despertar un ambient de preocupació teatral a Catalunya. Només cal llegir les crítiques que recull Pere Elies i Busqueta en la seva
biografia per adonar-nos de l’èxit que obtingué Vinyes amb aquesta obra i el rebombori que aixecà en els nuclis intel·lectuals catalans fins al punt de ser
honorat pel seu servei positiu al teatre català. L’autor demana i posa en pràctica un teatre eclèctic, líric, amb diàleg, transcendent, d’aclariment humà, amb
enfondiment psicològic i de problemàtica social.
rosa
-El calvari de la vida, drama en tres actes estrenat en el Teatre del Foment m
Catòlic
aria de Berga pel seu quadre escènic el dia 10-12-1904, reposada el 1948 al
serr
Saló-Teatre de la Congregació Mariana (programa 17-10-1948) També la porten a escena
al Círcol Catòlic de Barcelona.
ael.c1917,
at
-Hi ha flors a les pomeres Apunt d’ambient en un acte, guanyadora del Concurs de l’empresa del Teatre Romea l’any 1910 i estrenada amb el títol primigeni
Al florir els pomers al Romea el 13-5-1910.
-Els qui mai no s’aturen comèdia en un acte, obra imposada al III Concurs de Teatre Català Amateur de Barcelona organitzat per la Federació Catalana de
Societats de Teatre Amateur. Escenificada per l’Agrupació Dramática Santiago Rusiñol el 28-4-1934 a Rubí, el 20 de maig pel Teatre Orfeó Calellenc i pels
membres de l’Associació d’Amics del Teatre el 13-5-1934, amb la qual s’acomiaden. La direcció escènica anava a càrrec de Francesc Grau i Banús i la
direcció artística, de Joan Canela Canyelles. També la representen els grups teatrals de Molins de Rei, el Quadre Escènic Mossèn Cinto, sota la direcció
d'Andreu Guixer i la Joventut Carlina de Manresa dirigida per Joan Ambrós Comasolives guanyadora del tercer premi.
El 2-6-1934 L’Associació A. de Teatre Amateur de la Cooperativa de l’Esperança de Sta. Eulàlia de Vilapiscina es fa càrrec de l’estrena amb el repartiment
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següent: Srs. Tresserras, Travesset, Aguilar, Sala, Gironés, Garcia, Sánchez, Basses, Travesset (fill), Bagüés, Sarasà, sota la direcció de Marián Cortés.
-Entre dues músiques, comèdia en tres actes, estrenada pel Foment Autonomista Català “Mossèn Cinto Verdaguer” el dia 26-10-1935.
-L’empresari de monstres, s’anuncia l’estrena a la Veu de Catalunya (20 -9 de 1929), però no arriba a estrenar-se. Només es conserva en esbossos.
-La farsa marina, En plena fosca, Un poble de nois grans
Les obres representades solament són:
-La fi d’una grandesa
-Llegenda de boires, poema escènic en tres actes escrit l’any 1923 estrenat el 1926.
-Comiats a trenc d’alba, Moment de guerra en un acte, premiada en el concurs d’obres de cara a la guerra”convocat per la Federació Catalana de Societats
de Teatre Amateur (F.C.S.T.A.) el desembre de 1937. L’obra s’estrena el diumenge 8-5-1938, al Teatre Català de la comèdia de Barcelona, juntament amb
les altres obres de concurs. Per a l’obra, el pintor Antoni Clavé dissenyà un decorat molt suggestiu que és reproduït a la contraportada del programa de mà.
Hi col·labora en el muntatge escènic, Andreu Guixer, assassinat per l’aviació italoalemanya el 17-3-1938, dos mesos abans de l’estrena.
-El bufanúvols, comèdia en tres actes i estrenada al Teatre Gran Casino de Cerdanyola pel seu grup escènic i sota la direcció d’en Frederic Puig el dia 20-41952. Darrera obra estrenada en vida i a la qual assistí l’autor.
-Un amo, obra en tres actes estrenada al C.A.D.C.I. de Barcelona per la seva Cia. Rovira-Buxadós el dia 22-10-1932, segons consta al Teatre Català (núm.
5, Any I) i representada un any després, el març de 1933 a la Sala Capsir pel Círcol Obrer Intel·lectual de Catalunya, dins el programa del Festival Artístic.
També es porta a Mataró (1-5-1934), el primer actor i director és Rufi Illa. Quan s’estrena a la capital, topa amb la premsa burgesa que no pot admetre que
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un amo absorbeixi l’orgull, el vici i la degeneració de la desigualtat de classes.
-El noble i l’hostalera, obra d’època en 4 actes estrenada en el Teatre Barcelona per la Cia. de Maria. Nicolau i el gran actor Enric Giménez.
La crítica no fou solament desfavorable, sinó cruel. Valentín Moragas Roger escriu al Diario de Barcelona (25-8-1932) que el “exceso de procacidades, que
se insinúan en la farsa, resulta insoportable, y el tono grotesco, que pretende imprimírsele, recuerda los atrevimientos de las revistas que, desde hace unas
temporadas son presentadas en ciertos escenarios.
Seguramente el Sr. Vinyes prescindirá en sus próximas comedias, de las intenciones y plebeyeces que inicia en El noble i l’hostalera y volverá a recuperar la
dignidad con que comenzó sus trabajos teatrales” Critica també el diàleg per resultar “excesivamente literaturesco, la mayoría de personajes se expresa de un
modo impropio desu condición, se repiten algunas situaciones y el pensamiento tiende, puramente, a provocar el escándalo.”
Més suau és la crítica de M. Rodríguez Codolá de La Vanguardia (25-8-1933): “Asunto bien planeado en sus líneas generales”, però “singularidades
externas que afectan ante todo al desentono en ocasiones empleado” Diu que la cruesa de l’expressió és inadequada de vegades. Va haver-hi aplaudiments i
protestes.
-Fum sobre el teulat, obra en tres actes estrenada per la Cia. d’E.Borràs en el Teatre Poliorama (24-1-1939).
-La traducció de Les flors de pèsol d’Eduard Bourdet.
-Li deien germà congre
-Hamlet, dramaturg, obra teatral en tres actes escrita a Amèrica el 1949, representada per la Farsa el 1983.
Les obres només editades són Rondalla al clar de lluna, llibre fet de misteri i de luxúria, poema teatral en un temps, editat per Joaquim Horta el 1912,
Pescadors d’anguiles obra en tres actes editada a Mèxic el 1947 i Santuari en els Andes, obra en tres actes escrita a Amèrica.
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Resten inèdites:
-Santuari en els Andes (posterior a 1945)
-Les fonts llunyanes, obra teatral en tres actes escrita l’any 1919-L’arca i la serp, poema escènic en tres actes, el tercer dividit en tres quadres, escrita de 1920 al 1924
-L’adolescent dels ulls d’or, novel·la escènica en tres actes escrita a Itàlia l’any 1924 i acabada a l’estiu de 1927 a Berga.
-Mamà Seny o És un cap boig, comèdia en tres actes de 1932 editada els anys 80.
-Vers els estels, traducció del drama de L. Andreiw, per prohibició governativa no s’arriba a estrenar com estava previst el 1936 al Victoria.
-Passat suez, obra teatral en tres actes escrita el 1941.
-El cabdill de Bagdad o La nit divuitena, obra teatral a manera de conte oriental en tres actes i 9 episodis, escrita l’any 1942.
-L’home qui fou reina, obra grotesca en tres actes dividida en sis episodis i tres interludis, escrita a Amèrica l’any 1947.
-Gàbia de canaris, obra teatral en tres actes escrita a Barranquilla el 1948.
rosa
mar
-La noia de l’ós, farsa en tres actes escrita a Barcelona el 1950.
iase
rra.
-La mort del rei (adaptació)
cat
-De Mongat a l’infern tragicomèdia en tres actes.
-D’horitzó a horitzó, comèdia en tres actes i un epíleg.
-Isop i la primavera, obra teatral en un acte.
-Entreu!, lliçó d’història, obra teatral, crònica imaginada en 6 quadres i 3 telons.
-La farsa de les perles, farsa en tres actes.
-Tres obres de teatre en una, sota el títol Colorit:
-Festa major a l’estiu, obra teatral en un acte
-En nit de tardor, obra de teatre en un acte.
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-Hivern! Neu
-Traducció de Cruïlla de camins de Lord Dunsany.
-Traducció de Daniel de Louis Verneuil.
-Eros l’entremaliat
-Rectorieta de poble (1951) adreçada a un grup de Berga.
Extraviades no esmentades: Processó d’oronells, De sang reial, duesobres socials Un vestit que camina, La terra on no es canta, Trio en bemoll, Il·lustríssim
senyor, de caire polític, A Eulàlia no li plau el Cid, La senyoreta oest. També està extraviada Blanca Neus dorm.
Obres escrites en col·laboració amb altres autors:
-L’espardenyera del barri (Guasch i Vinyes)
-En el cor del poble (Oliva i Vinyes)
-La perixoli (Coscolla i Vinyes)
-El misteri de Santa Erofila (Carrion i Vinyes)
En moltes obres trobem el paisatge berguedà, una idealització de la seva ciutat natal, fruit de la nostàlgia de l’exiliat.
També escriu treballs en prosa A la boca dels núvols (Premi Concepció Reball), Entre sambes i bananes, Francesc Cambó, Quadern de fitxes literàries,
articles, assaig, crítiques a la premsa, també en castellà (Horas, Reloj de torre). Tradueix obres de Balzac com La pell de Xagri o L’esperança d’André
Malgraux. Fou un autor molt fecund.
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Escriu sobre Teatre estranger, teatre de la crueltat d’Artaud.
La seva concepció de teatre:
El 1929 Vinyes també dóna unes conferències, a Sabadell sobre “El Teatre obrer”, a St. Feliu de Llobregat sobre “Política i cultura” el 1933 i la més
important sobre el “Teatre modern” (1929) en la qual ataca el teatre burgès català i l’alta comèdia noucentista que monopolitza el teatre barceloní durant la
dictadura. Hi contraposa a aquestes fórmules el teatre modernista renovador. Diu que “tota obra nova reveladora d’una personalitat, serà obra del Teatre
Modern”, que “el vertader Teatre Modern, avui més que mai, és el teatre de trascendència i de problema...” , “obra de diàleg i de frase”.
De vegades, fins i tot, s’ha parlat de Vinyes com l’Ibsen català, però la seva personalitat i la seva obra eren singulars.
Hauríem de situar Vinyes dins l’escola literària d’Ignasi Iglésies com Puig i Ferreter, Carrion, Lluelles, vinculats tots per un lligam: el sentiment. Vinyes creu
que el teatre és escola de costums, lliçó de coses, fet influent en el pensament del públic. No vol allunyar-se de la idea matriu d’Ibsen, ni de Sudermann, ni
del pensament filosòfic de Maeterlink. El teatre que construeix Vinyes és un teatre pastat de passió, de vitalitat, d’amor al proïsme. Els seus personatges no
vol que siguin marionetes, sinó fets de marbre i bronze. El seu ideal seria un teatre com el que iniciaren Guimerà, Rusiñol o Iglésies, revestit d’exaltació de
la pàtria, de la terra, de la història, on no falta una ironia seca i humana contra la hipocresia i la burgesia cega, contra la riquesa maldespesada, l’exaltació de
la nova moral treballadora, la lluita contra els enemics de la societat, una exposició de fets socials per a llur rectificació. En paraules de Vinyes, el “teatre és
passió, és foc, és vibració i ànimes”.
En Lluís G. Manegat dedica un capítol en el llibre Al filo de la vida (1972 p.186-189)) a l’autor berguedà que duu el títol “Ramon Vinyes, un autor dramático
olvidado”. En ell diu que “el público no entendía el teatro de Vinyes, teatro lleno de inquietud i de miras elevadas, en unos tiempos en que privaban Muñoz
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Seca y los Quintero. Ramon Vinyes significaba el afán de mordernización de la escena catalana, con mirada al exterior, a los grandes autores europeos, y
esto, ni los empresarios ni el público de aquí lo entendían”
Vinyes critica en diverses ocasions l’escena catalana actual feta gairebé de comèdies blanques (“deixatades”, “sense suc ni bruc”) tipus Un milionari del
Putxet o La perla de la Virreina que corresponen simplement al desig de plaure, de fer riure i fer diners, l’autor es sotmet al públic, (només n’hi ha un a
Catalunya, el que es diverteix rient), l’autor s’aburgesa amb els “boulevards” i d’aquí la decadència escènica. Vinyes demana un teatre d’autèntica dignitat,
un públic que es diverteixi pensant. No obstant això, l’actitud de Vinyes va més enllà de la pura recerca de la novetat, i allò vertaderament important és l’art
en sí mateix, la bellesa, per sobre del realisme.
Fins a la guerra civil, el teatre de Vinyes és un teatre d’herois ingenus (Pere, Àngel, Jafet, el jove de les ales), no així en Arran del mar Caribe en què han
estat substituïts pels col·lectius: la família de Maria dels Dolors per exemple. Les circumstàncies històriques canvien els esquemes i Vinyes ho té en compte.
Ha estat l’autor berguedà que més ha reeixit fora de la comarca, puix que la seva gran ambició intel·lectual no podia romandre dins els límits de la seva vila i
comarca natals. Fou un exili forçat i alhora voluntari, però no per això oblidà mai les seves arrels berguedanes que són presents en la seva obra.
LES GERMANES JORDI (ELENA I TINA)
rosa
Montserrat Casals i Bagué –Elena Jordi en el món artístic- neix al municipi
de
mCercs
aria el 20-11-1882 i mor a Barcelona, el 1945. (fotos Elena Jordi 1,2,3, 4)
Als nou anys, la família Casals es trasllada a Berga. Tres anys més tard, el 1892,se
neix
altra filla, Tina, companya inseparable de la Montserrat en el
rrauna
.cat
futur. A la capital de comarca, les dones Casals es mostren socialment i políticament actives,
participen en activitats culturals organitzades per la Unió
Catalanista, a què pertanyia el pare.
El 1901, amb 18 anys, la Montserrat Casals, d’ofici modista, es casa amb Josep Capallera i Prat, veterinari de 24 anys, amb qui té al cap d’uns dies la
primera filla Josefa, seguida de la Maria, el 1903, que no fa redreçar el matrimoni, trencat definitivament el 1904. A l’any següent, mor el pare i, la resta de
membres de la família, tret de la germana gran Bàrbara, es desplacen a Barcelona, on viuran i triomfaran les germanes Jordi, sobretot l’Elena. A la ciutat
Comtal, estableixen un estanc al carrer Boqueria, centre de tertúlia en aquella època, que influirà en la seva futura vida artística. S’hi reuneixen Ramon
Vinyes, l’actor Ramon Tor (qui li donà el nom artístic), gent de “ploma i teatre” com el pintor Tataret, l’escenògraf Vilumara, l’ideòleg Alexandre Soler
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Rovirosa (personatge clau en la vida de la Jordi entre els anys 1909-1916, el seu protector), bohemis, per la qual cosa, aquest nou ambient serveix de
promoció al món de l’espectacle. S’hi feien activitats, segons la revista El Papitu (23-2-1910)
Les primeres experiències teatrals de la Montserrat Casals –Elena Jordi- són a la Cia. de la Margarida Xirgu i l’Enric Giménez entre els anys 1908-1910.
La temporada 1908-1909 l’Adrià Gual té contractat el Novetats. La gent del Teatre Íntim intenta renovar el teatre català per tal de dignificar-lo: es vol crear
una Nova Empresa de Teatre Català. La Xirgu, en Salvador Vilaregut, en R. Vinyes, l’A. Maseras i R. Tor hi estaven ficats en la tasca i devien ser els
introductors de la Jordi en l’empresa. La Jordi comença fent presència a l’escenari, de vegades, sense parlar.
L’Elena Jordi participa en algunes de les obres que la Nova Empresa del Teatre Català estrenen la temporada 1908-1909, malgrat que no figuri el seu nom en
la majoria dels programes; però ho sabem per les Memòries d’Adrià Gual. Això, no obstant, la seva col·laboració amb l’Adrià Gual fou molt breu i s’anà,
amb la Xirgu, a la Cia. de l’E. Giménez, al Teatre Principal.
Podem considerar els anys de 1908 a 1914 com uns anys de formació, en què els papers es van fent cada vegada més importants. Després treballa a la Cia.
de l’Enric Borràs i finalment a la d’en Josep Santpere.
Algunes de les obres en què participa durant aquest període de temps, recollides per J. Cunill en el seu llibre sobre E. Jordi, són les següents:
-Al Teatre Principal: El bon rei Dagobert, comèdia en 4 actes, escrita en vers per André Rivoire i traduïda per S. Vilaregut, per la Cia. de teatre BorràsXirgu. Hi fa el paper de dama d’honor i novícia.(30 10-1909); El rei, comèdia en 4 actes de Q. A. Caivallet i Robert de Flers i Emmanuel Arène, traducció
de Vilaregut. La Jordi interpreta papers secundaris, Francina i Senyora Pingot (20-11-1909), L’Educació del Príncep vodevil en 4 actes de Maurice Donnay.
(15-1-1910). Les crítiques de l’època comencen a descobrir l’E. Jordi com a actriu distingida i elegant. També Salomé d’O. Wilde (9-2-1910); L’ase d’en
Buridan, vodevil en 3 actes de R. De Flers, i G. D. Callaivet en traducció de Romanyà, on fa el paper de la Fernanda (23-2-1910); Petit y Pataud, S. en C,
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vodevil en 3 actes de Hennequin i Veber en traducció de P. Bonaplata Alentorn, en el paper de Chechette (1910); Coralina y Cª, vodevil en 3 actes d’Albí
Valabrègue i M. Hennequin, en traducció de Bonaplata, la Jordi fa de la Liana de Bougival.
-Al Tivoli: Chopin de Keroul Barre el 6-9-1910.i Zazà, comèdia dramàtica en cinc actes de M. Simon Pierre Berton i M. Charles, trad. de C. Costa i J. M.
Jordà, en el paper de Flora (22-7-1910)
-Al Teatre Nou: Porten res de pago? Vodevil en 3 actes d’Hennequin i Veber, trad. de Bonaplata.(22-4-1910)
Durant els anys 1910-1914, treballa a la Cia. de Santpere. La Jordi comença a ser esmentada, regularment, en les crítiques de les revistes de teatre de
l’època. Després d’una breu, però exitosa temporada d’estiu al Tivoli (Joventut del Príncep, Zazá, Chopin...), la Cia de J. Santpere torna al Teatre Nou del
Paral·lel, moment en què l’actriu berguedana va guanyant prestigi. Intervé en les obres següents: Monte-carlo de Gravoult en la trad. de Bonaplata Alentorn,
(24-9-1910) Homes de fira, Una passió!... de son, Un divorci famós, vodevil de Hennequin i Veber, trad. de Bonaplata (10-9-1910)
L’Elena Jordi se separa momentàniament de la Cia. de Santpere i forma la seva pròpia Cia. Llavors actua a Salomé al Teatre de Foment de Sant Andreu,
moment crucial en la seva carrera. Surt a la portada de l’Escena Catalana (24-9-1910) com a destacada actriu de la Cia. que actuava al Teatre Nou. En
Ramon Vinyes també hi interpreta un paper, el de Joanan, així com la germana petita de la Jordi, la Tina (fa d’Herodies), i una amiga de les germanes, la
Maria. L’obra és reestrenada sota un altre títol al Teatre Español pel mateix J. Santpere (18-1 1918). Martí Giol (Bonaplata Alentorn) conseller artístic de
l’actriu mor uns dies abans.
A la primavera de 1914, la Cia. de J. Santpere s’instal·la al Teatre Apolo, encetant la gran època del vodevil a Barcelona i el reconeixement de les qualitats
de l’actriu berguedana.
La Jordi viu el seu llançament definitiu a la fama la temporada 1914-15, durant la qual figura en el repartiment de les obres Cuida’t de l’Amèlia de G.
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Feydeau (maig de 1914) on l’execució del seu paper no satisfà gaire al crític del Teatre Català: “La senyoreta Jordi no va respondre a la categoria del séu
paper, bon xic gros per les seves facultats en formació. Bé és veritat, perxò, que presentà un deshabillée esplèndid illuí les seves cametes durant tota la nit”
(16-V-1914, nº 116, p. 334); El suplici de Tàntal de Keroul i Barré, El microbi de l’amor, La meva senyora comèdia en un acte de Joan Mallol, Tots som
fills d’algú (la més irrespectuosa que ha ofert l’empresa segons laredacció de Teatre Català) La primavera. Malgrat figurar com a laprimera actriu de la Cia.
l’Emília Baró, apareix una foto de l’Elena Jordi com a primera actriu de la Companyia Catalana delTeatre Apolo en el Teatre Català el 20-6-1914 (nº 121)
(foto) En aquest número parla d’ella en el seu paper a la La dona nua: “Per a unvodevil com La dona nua és indispensable una actriu com la senyoreta Jordi,
una bergadana parisién, que interpreta aquest genre amb la picardia que’s poden haver imaginat llurs desaprensius autors. Llàstima que les mans pecadores
del traductor ens fan escoltar l’obra pesadament. És una veritable llàstima que’s posi a traduir comedies qui no en sàpiga, amparat amb que les nostres
empreses compten amb directors artístics, amb directors d’escena, però mai amb censors literaris. Passa bou per bestia grossa, i la nuesa d’una actriu supleix
la manca del bon sentit en aquests casos. La senyoreta Jordi ha salvat La dona nua, i l’ha salvat per què sap presantar-se i –si se’ns permet la frase- direm
que sap vestir el personatge com ningú més” (p. 414) A continuació fa De 5 a 7, Dos cops per setmana, Salomé (funció a benefici d’ella) i De pares a fills.
rosa
mar
En El Teatre Català s’anuncia la dissolució de la Cia (nº 122 del 27-6-1914)
ia e
Una nova Cia., dirigida artísticament per Ferran Bozzo i encapçalada per l’E. Jordi,scom
rraa. actriu i empresària; actuarà al gran Teatre Español. Els assessors
cat
literaris i empresarials són en “Xandri” Soler i Salvador Vilaregut. S’estrena amb El gall seductor,
vodevil en tres actes de Georges Feydeau, en traducció de
J. Moliné, (19-9) completa l’espectacle els vodevils A cal gendre i Surtint de la capsa. I segueixen amb: Dones de palla, en traducció de J. Burgos (23-9);
Falten cinc minuts (3-10), vodevil en tres actes de Paul Gavault i Georges Berr, en traducció de S. Vilaregut, més treballat que els anteriors; El procés d’en
Rovelló, molt fluix (24-10); El Príncep del Radoli (1-11)en traducció de Muntanyola, La Pitets se’ns ha casat d’Hennequin, trad. de S. Vinardell (7-11); La
primera vegada, de Keroul i Barré, trad. De J. Mallol (21-11.); Les filles de Venus, de M.Donnay i trad. de Vilaregut.Adaptació de Lisístrata d’Aristòfanes
(19-12), A ca la modista o la Primera de Barcelona el 1914.
El 1915 es fa una funció en benefici de l’E. Jordi, segons el costum molt estès a l’època d’homenatjar actrius i actors, i actua en Les filles de Venus, La dona
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nua de Bataille, Bobinette d’Hennequin, Bilhaud i Barre en trad. de F. Almatell, que rep bona crítica: “la representació resultà acertada, ressortint la senyora
Helena Jordi d’una manera admirable” (Teatre català, nº 151, 15-1-1916) però destaca sobretot l’actuació de les Jordi: “Les seves graciosíssimes situacions
còmiques tenen el poder d’ésser subratllades a riallada plena i constitueix un motiu de lluïment per a les senyoretes Jordi (E. i T.) i Valero, i els senyors
Bozzo i Font” (p. 78); El senyor Josep enganya a la dona (23-1), La filla de la Torpedo a benefici del primeractor Ferran Bozzo, Falten cinc minuts a
benefici de Josep Font, El somni de la l’ignocència, sarsuela en un acte de C. Colomer i Urbà Fando.
En Ferran Bozzo deixa la Cia. de E. Jiménez per anar a la Cia. de vodevil de J. Santpere i en el seu lloc s’incorpora l’actor Alexandre Nolla que debuta en El
número 18, (15-2-1915); i segueix el 7 de març, amb Clara Tampin, vodevil en tres actesd’Hennequin, Bilhaud i Barre i amb El senyor Esteve va de torre de
S. Rusiñol.
A l’abril d’aquest mateix any es trasllada la Cia. Nolla-Jordi al Teatre Soriano, convertit en Teatre Victoria després de ser venut a principis del 1916 i obrir
les portes novament l’octubre de 1917.
Al Teatre Soriano, la Jordi –al costat de la seva germana Tina en moltes ocasions- actua en més vodevils: La Presidenta, d’Hennequin i Veber, en trad. de
Moliné (3 d’abril). El Papitu elogia la desimboltura de les Jordi i destaca l’èxit assolit. A benefici d’un dels millors actors còmics de l’època Avel·lí
Galceran, bon amic de la Jordi i company de R. Tor; amb qui col·labora en diferents temporades, El senyor Josep falta a la dona, La Presidenta i El pintor
dels miracles (16 d’abril); L’amant de la meva dona és, de Duval i Hennequin, qualificada d’esplèndida l’actuació de l’Elena Jordi pels crítics de El Teatre
Català; L’art d’enganyar les dones (27 d’abril); La dona del senyor Josep enganya l’home (3 de maig) vodevil en un acte de Jordi de Peracamps (pseudònim
de S. Rusiñol); La dona d’or de Dancourt-Bertal en trad. de Joan Mallol (10 de maig) i El suplici de Tàntal, de Keroul i Barré (20 de maig)
L’Elena Jordi també va actuar al Teatre Fortuny de Reus, hi representà tres obres ja esmentades: La Presidenta, La primera vegada, Falten cinc minuts.
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Torna al Gran Teatre Español la temporada 1915-16 i s’estrena amb Una senyora de compromís de Keroul i Barré, trad. de S. Vilaregut, (2-10-1915).
La Cia. catalana de vodevil de la Jordi seguia en la mateixa línia d’oferir vodevils, però sense caure mai en la vulgaritat freqüent en el gènere.
La Tina Jordi també va assolint qualitat poc a poc, segons El Teatre Català.
A l’Espanyol, on assisteix un públic desitjós d’històries molt simples que facin riure, representa: Zizí, (1-11) vodevil en 3 actes de G. Feydeau, en trad.
d’Alexandre Soler Maryé; Cuida’t de l’Amèlia (20); al des.,.L’home del glaç (10), El curt de gènit (15), La nit de nuvis (20), La lepra (22); al gener:
L’irresistible (1-1-1916), Càstor i Pòlux (5), El pobre viudo (8), L’aixecadones (14) no gaire reeixida; El llarc de dits (14), El triomf de la carn de S.
Rusiñol (16), La donna è mobile (29); al febrer: La sala de rebre (13), Deu minuts aprofitats (24), Les dugues veïnetes (24); al març: El perfum d’Érnest
Blum i Raoul Foche (3) comèdia per a una primera actriu, no pas per a la Jordi segons El Teatre Català (nº 211, 11-3-1916) tot i així “L’Elena Jordi ja va
fer prou elevant-se de dançarina de concert a semihonesta actriu de vodevil. Es un esforç que cal reconèixer-li i li reconeixem. L’Alex Soler no havia de
trasplantar el Perfum per a fer-lo interpretar a la Jordi. Ha caigut en greu pecat de mancament artístic”; no obstant això, el redactor continua dient que la
feina dels nostres traductors conscients hauria d’ésser aquesta: traduir comèdies amb aires de vodevil i donar-les a la Jordi per a representar-les. El perfum,
L’inviolable, El pobre viudo dignificarien l’efecte maliciós de la Cia. de la Jordi. Afegirem a les obres esmentades, La llegenda de Josep (4) adaptació d’un
conte d’Abel Hermant feta per S. Vilaregut; L’inviolable (18) i La Verge del vodevil (30 de març); a l’abril: Com mes cosins, Obra l’ull i Kikiriki.
La Jordi convida a venir la Cia. francesa de vodevil del Teatre de la Porte de St. Martin de Paris, fet comentat al Teatre Català, “Si la mateixa Elena Jordi,
arrendataria del teatre, ha tingut la pensada de donar-hi acollida a una Companyia que havia de fer-li ombra en la seva carrera teatral, havem de reconeixer
la seva generositat i les ganes de apendre i de perfeccionar-se en un at estranger que podia haver vist fora, en el propi ambient, sens exhibicions perjudicials
a casa. Però si altre ha sigut l’empressari, haurem de convenir en que no li volia gaire bé (...) a veure si’n surten deixebles aprofitats i no havem de fer-los
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més retrets, tirant-los en cara la seva xavacaneria i manca de sentit artístic” (nº 222, 27-5-1916) El novembre de 1916 s’hi anuncia la dissolució de la Cia.;
però els rumors queden desmentits quan la nova temporada de 1917 s’obre amb El pot de la confitura, vodevil de Hugues Delorne i Francis Gally, obra que
venia avalada per crítiques molt favorables d’altres països europeus. També hi actua la Tina Jordi. Continua amb la reposició de Torneu-hi que no ha estat
res, Il Castello Maladetto i La Tieta (1-1), i segueixen amb El contrapès (dia 3), El trencacors i El cosinet (5), Les dones han de ser dones, Tot queda a
casa (19), Maniobra d’amor , El camí de la virtut (1-2); La boca del llop (15), Tres per a una dona (2-3), La gallina boja (25), Com mes cosins, Silenci i
Tres per a una dona (27), La màniga ampla (7-4), Marits alegres (27), Canvi de pis, El pot de la confitura (7-5), Maniobra d’amor (18).
L’Elena Jordi se’n va a representar al Teatre Benavente de Madrid, de la Pl. de Bilbao. La Revista El Teatre Català la critica per la imatge que pot donar de
Catalunya.
El 1918 és un any significatiu en la vida de l’Elena Jordi, per les obres de construcció del que havia de ser el seu teatre a l’antic carrer Bilbao, Via Laietana
actual, que no veurà acabat, car s’aturen les obres i no es reprendran; per la realització i producció del film Thais i la mort a causa de la grip del seu company
sentimental i col·laborador Alexandre Soler. Tres esdeveniments que marquen la vida de l’actriu berguedana. Al mateix temps, la seva germana Tina intervé
ros
maes
en les pel·lícules La loca del monasterio (1916), Humanidad (1917), enaquè
com a actriu de cinema mut; La herencia del diablo (1917)
riaconsolida
serr
estrenada el 1918, protagonitzada per la Tina; Thais (1918), dirigida, produïda i protagonitzada
a.ca per Elena Jordi, una actriu emprenedora, intel·ligent i amb
t
potencial econòmic. En els darrers anys 20, les aparicions de la Tina Jordi són més aviat esporàdiques.
L’Elena torna a l’Espanyol, no sabem exactament quan, però el gener de 1920, es consagra definitivament amb La dama de chez Maxim’s, Els marits de
Leontina, I el marit... com si no hi fos, El truc del brasilenc, El meu bebè, Tot per elles. El 1920 deixa el teatre i tret d’aparicions esporàdiques en el Nou i
el Goya, desapareix del mapa teatral; però intervé en quatre pel·lícules dividides en episodis, enregistrades i produïdes per la Studio Films, i en la darrera ella
mateixa dirigeix i edita. Possiblement Domènec Ceret, director de la Studio Films i company de l’Elena Jordi, devia introduir les Jordi en el món
cinematogràfic. A la Revista Arte y Cinematografía s’esmenta l’estrena d’aquestes pel·lícules. També a la Revista El cine, hi trobem algunes referències
elogioses a la Jordi.
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El pas pel món del cinema és breu, però interessant per la seva qualitat, per la relació amb una de les empreses més importants del cinema mut a Catalunya,
la Studio Films.
Però, en el Mirador (12-9-1929) trobem una entrevista a l’Elena Jordi, la qual avança els seus projectes per a la temporada 1929-30: La reestrena de Pàsqua
abans de Rams (27-9), l’estrena de l’obra d’Alfred Savoir El que la dona vol, després La Sra. Pamplines, L’amant de la senyora Elena, L’advocat i el seu
home, totes tres de Verneuil; La meva cuinera de Tristan Bernard, La gran duquessa i el cambrer de Savoir, traduïda per S. Vilaregut, L’il·lusionista de
Sacha Guitry, La presonera de Bourdet, traduïda per Manel Fontdevila; El Truc de Brasileny, arranjament de Vilaregut. “També comptem –diu la Jordiamb obres d’autors italians i alemanys”. Afegeix que en Ramon Vinyes els ha donat una obra que “crec sincerament que obtindrà un gran èxit. És una farsa
en tres actes que es titula El ball de titelles.” I continua dient que “En Lluís Capdevila ens liurarà una obra L’Angelina vol ser honrada. També ens ha
promès comèdies S.Rusiñol, Amichatis, i tenim la intenció de demanar-ne a tots els autors catalans. L’entrevistador li pregunta quin caràcter volen donar a la
seva temporada, i la seva resposta és “farem comèdies i vodevils de bon gust; és a dir, obres picants i gracioses, però sense caure en cap mena de
xavacanada. Volem donar un to amable i civilitzat a aquest gènere de teatre, tal com passa a tot arreu, menys aquí... Després, l’entrevistador vol saber si és
veritat que Manuel Fontanals serà el seu director artístic. La Jordi contesta que pintarà els decorats i posarà les obres. “Com pot veure, aquest nom ja és una
garantia del bon gust i marca la tònica que volem donar a la nostra actuació.” Pel que fa a l’opinió sobre el nous drets d’autor (l’autor cobra el 10% sobre la
recaptació), la Jordi ho troba exagerat, troba més raonable el 6% de França.
De moment la Cia. que té el teatre Goya llogat fins el maig de 1930, és formada per Enric Guitart, Ricard Fuentes i Pepita Fontdevila. S’afegeixen després la
senyora Amadors, la Francesca Lliteres, Lola Duran i la sra. Cambra, els senyors Sierra, Fuentes, Xuclà.
La manca d’informació referent als anys posteriors a 1930, ens fa pensar que es devia enretirar del món del teatre i cine. Per a més informació sobre l’actriu
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Elena Jordi, es pot consultar el llibre monogràfic de Cunill.

ALTRES AUTORS, ACTORS I DIRECTORS DE BERGA:
ARMENGOU I FELIU, Josep: Va néixer el 18-10-1910 al Carrer Major de Berga i morí el 21-1-1976. Va cursar estudis primaris al Col·legi Rosal
regentat pels Germans de les Escoles Cristianes (La Salle). Des de molt jovenet es va entregar a la música i ja als 18 anys actuava de director i pianista del
trio “Bergium”, a la vegada que feia de sastre en el negoci familiar. Va ampliar els seus coneixements musicals amb el Mestre Antoni Ribera i Maneja, a
Barcelona. Durant la seva joventut també va militar activament a la Congregació Mariana de Berga. El 1931 entra al seminari de Solsona. El 1936 completa
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els seus estudis al seminari de Logronyo. Retorna al bisbat de Solsona i, entre mitjan juny de 1939 a mitjan octubre de 1942, el trobem fent de capellà a la
Colònia Palà de Torroella. El 1942 guanya les oposicions a organista del claustre de Solsona, però el 1949 substitueix el vicari i mestre de capella a Berga i
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es a la seva ciutat natal on escriu a partir d’aquest moment tota la seva obra poètica, tret de Petit diari de guerra, que és anterior. Col·labora també a la
revista Queralt. El seu llibre màxim és Justificació de Catalunya, però a més també escriu sobre la Patum i és autor de l’adaptació dels Pastorets Infantils
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Belluguet i en Bieló, inèdita, però representada tradicionalment al Patronat per les Festes de Nadal. Per aquesta obra, i la seva estreta vinculació amb
l’activitat teatral de la seva ciutat, l’incloem aquí.
ASPACHS I PEIX, RAMON (1933-13 d’octubre de 2001)
Neix a Berga el 1933, en el si d’una família afeccionada al teatre. Els seus pares eren actors: Josep Aspachs –que actuà en l’obra La filla del contrabander,
que Pont va escriure expressament per a ell, entre d’altres obres; la mare, Àngela Peix, i els oncles, J. Peix i el poeta Climent Peix; així com la seva cosina
Mª Carme Peix -que formà part de l’Agrupació teatral La Farsa-, completen el quadre familiar d’actors que es mouen en la frontera de teatre amateur i
professional.
Els inicis de R. Aspachs cal buscar-los dins el marc del teatre infantil
al Saló-Teatre de la Congregació Mariana. El seu primer paper és el de
rosprogramat
amteatro
protagonista en l’obra Sant Tarsisi. Després, amb 18 anys intervé en El gran
aria del mundo, de Calderón de la Barca, en el paper del Labrador.
ser(19
Com a actor també ha interpretat els papers d’escuder primer en L’hereu de la Baronia
ra.ci 20-3-1949), el de Manel en Una noia per casar (27-11-1955),
a
i en diverses obres de finals dels 50, Sí..., El clixé d’una vida (en el paper d’Enric) el 4-5-1958 ti Guspireig d’estrelles (Marcel) també del 58.
En els tradicionals Pastorets féu de Jessè –també en el centenari dels Pastorets al 2000-, i en una ocasió, de Satan, a petició de Pons i Alsina perquè el
substituís, i seguint els consells de Josep Fornell (oncle de J. Pons), el qual també havia interpretat el paper de Satan -basant-se en gravats de diversos
pintors-, així com inspirant-se en El paradís perdut de Milton, Aspachs va demostrar una vegada més les seves bones dots declamatòries. Josep Pons i
Alsina li donà altres papers a interpretar a Berga.
Per motius professionals, Ramon Aspachs (tècnic alimentari) va haver de marxar a Madrid i allí entrà en contacte amb actors i gent de l’espectacle, en un
lloc on es podia cantar, recitar, declamar... un espai de tertúlia conegut amb el nom de “Las Cuevas del Sésamo”.
Per amistat amb un d’aquests actors, pot accedir gratuïtament a una Acadèmia de teatre on aprèn trucs de teatre que posa en pràctica un cop arribat a Berga.
Entusiasmat per l’art de Talia, i amb afany autodidacta, vol aprofundir en tot allò après i és així que llegeix i descobreix els autors teatrals que el marquen a
l’hora d’escriure les seves pròpies obres. L’autor reconeix la influència del mètode psicològic-realista de Constantin Stanislavski que trobem en la seva obra
La construcción del personaje i La formació de l’actor. També coneix el sistema del “teatre pobre” (resumit en l’obra Hacia un teatro pobre) de Jerzy
Grotowski, qui aportà matisos i evolucions al mètode Stanislavski i a l’èpica brechtiana. Aspachs s’impressionà amb la seva idea del cos com a caixa de
ressonància. Efectivament, la teoria d’aquest dramaturg rus sorgeix precisament de la negació d’unes categories predefinides, en considerar que el teatre pot
existir sense vestuari, decorat o lluminotècnia, fins i tot, sense text, però mai sense actors i espectadors. L’actor és el creador de l’escena, ha de comunicar la
seva vida interior des de les seves possibilitats gestuals i de la veu. Sobren les màscares, les reticències o qualsevol obstacle. Per expressar-se, l’actor estudia
un llenguatge de signes.
Aspachs també coneix el sistema d’Elia Kazan (uns dels fundadors d’Actors Studio), i tractats de Wagner i Sebastià J. Carner (1800).
No hem d’oblidar els seus contactes amb Enric Guitart, de qui Aspachs aprèn molt, a través de les seves llargues converses al seu domicili i la
correspondència que mantenen. Enric Guitart li donà recolzament i el va ajudar a professionalitzar-se.
Amb tot aquest pòsit de teoria i pràctica teatrals, juntament amb una fina i alhora turmentada sensibilitat i, tanmateix, la seva inesgotable imaginació;
Aspachs dicideix escriure les seves obres de teatre: la primera, Somni d’una artista, obra inèdita, estrenada el dia 8-12-1956 al Teatre Patronat d’A.S.C. de
Berga. L’obra és “un assaig fantàstic en un acte i quatre quadros” carregat de simbologia. El personatges Alba, Arnau, Morfeo, Ninfa, Fortuna, Amor, Glòria
foren interpretats respectivament per M. Maz, M. Ripoll, J. Comellas, Mª Carme Peix, M. Miró, C. Mas i R. Calderer.
Curiosament, ens uns primers moments, fou atribuïda a Climent Peix, però el poeta negà la seva autoria, i declarà el seu desconeixement de la proesa
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artística del seu nebot. Així començava Ramon Aspachs la seva carrera d’autor teatral, a més d’actor.
Després dirigeix durant un període molt breu, des que es fundà, l’Agrupació Teatral La Farsa (1958-1959) fins que novament per motius de feina
l’abandona. Des de llavors, però, s’ha dedica sobretot a escriure més obres, els títols de les quals són: Joc de vida, comèdia dramàtica en tres actes (finalista
del Premi Santiago Rusiñol), Quan s’acaba la ficció, El test (Finalista del Concurs de F.C.S.T.A.), L’últim tren (amor i simbolisme),
Tres cartes d’ahir en un acte, amb dos únics personatges (Imma i Raül)d’inspiració autobiogràfica; Perla, fantasia dramàtica en un acte i dues parts,
d’ambient mariner (el títol original era La filla del mar) i Buda de cristall.
Quan acaba la ficció és la seva única obra editada (Ed. Millà, dins la Col.lecció de Catalunya Teatral, el 1992) i estrenada el 22-6-1991 al cinema Espanya
de Solsona pel Grup Teatral Lacetània de la mateixa localitat. El repartiment fou el següent: Marga Torres (Elisenda), guillermina Dach (Elvira), Roser
Codina (Carme), Ramon Segués (Robert), Josep Pelegrina (Carles), Francesc Ester (Joan), Xavier Jounou (Robert Parramon), Pilar Roma i Joan Rafart com a
traspunts, Mª Lluïsa Caelles i Núria Pujol fan el maquillatge, del decorat, llum, so i vestuari, se’n fa càrrec el mateix grup solsonès-
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També és representada pel grup Els Comediastres de Guardiola de Berguedà el 22-4-1995, en el Centre Cívic.
Al Centre Parroquial de St. Martí de Barcelona, també s’hi escenifica, convertint-se així en el segon actor berguedà representat a la capital catalana.
Buda de cristall està inspirada en la imatge de Buda de la portada d’una revista deviatges, però trascendeix l’anècdota i es converteix en una fantasia. El
personatge busca la felicitat a Sant Grilà, té una visió de personatges orientals i Buda arriba a cobrar vida. Se’n va fer una lectura pública.
Amb l’estrena de L’últim tren el diumenge 18 de novembre de 2001, a les sis de la tarda, per la Farsa al Teatre Municipal de Berga, es vol retre homenatge
pòstum al seu autor.
El teatre de R. Aspachs és un teatre de text, farcit d’idees, però les expressa amb esponerosa fantasia i imaginació.
Quant a la seva vessant de director teatral, a Solsona, hi passa dotze anys. Al Cine Espanya, hi ha un Elenc Teatral que tira endavant la representació
d’algunes obres, preparen Les noces de Fígaro de Beaumarchais, amb càmera negre, perquè no es pot fer un escenari barroc, El suïcida de N. Berckmann
per a la Festa Major, Des del port estant d’A. Miller i Quan acaba la ficció (escollida per l’elenc sense saber que era d’Aspachs) són alguns dels muntatges
en què hi intervé com a director amb èxit, mentre va impartint un curs d’interpretació i declamació, i prepara directors teatrals a la població, car els faltava
formació teatral i li demanaren de fer el curs. Per a Aspachs el teatre és com un apostolat. També participa en un acte que es fa a l’Institut de Solsona amb
motiu del cicle de teatre dels Instituts de Secundària, amb la presència de Frederic Roda, secretari de l’Associació d’Actors Professionals.
El Grup Teatral de Gironella Amics del Teatre acudeix a Aspachs perquè els ajudi a representar Terra Baixa, portada a diverses poblacions, i amb ells s’hi
està un temps com a director dels seus muntatges.
A Berga, l’Antoni Marín i en Francesc Vilardaga tenien la intenció de crear un grup teatral i van demanar a Aspachs que el dirigís. Ho fa només durant un
any, 1976. El nou elenc berguedà amb el nom de “Gresola” s’estrena amb L’amor és una comèdia d’Enric Capdevila i J. Serracant, a Berga i a la Casa de
Cultura de Vilada, rebé els elogis del crític de l’Avui P. Joan C, el qual qualificà les obres interpretades com a “interessants i ben estructurales” (3-9-1976).
També porten a escena Crim i silenci de Tàpies, que viatjà a altres poblacions. La mort d’A. Marín i l’avançada edat de Vilardaga fa que el grup es
disgregui.
També dirigí el 1990 l’Agrupació Teatral Avianesa. L’Alcalde d’Avià, gerent de la fàbrica on treballava Aspachs, li demana que dirigeixi l’obra prevista per
a la Festa Major. Ha de buscar una obra amb sis personatges, tres de cada sexe: La teva dona m’enganya (3 de setembre a l’Ateneu)
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Actualment, continua escrivint i contribueix a la formació d’un grup de teatre a la Llar de jubilats que assaja per estrenar el maig El senyor Josep falta la
dona.
Ramon Aspachs és, doncs, una figura representativa en el teatre berguedà, com a actor, autor i director teatral, a més d’impartir cursos a directors d’escenes
(a Solsona) i per això mereix un espai en aquesta història del teatre a la comarca.
BALLARÀ I VIÑAS, Neus (Navàs, 4 de febrer de 1919)
Viu a Berga des dels tretze anys. Als vint-i-un, comença a fer de mestra al municipi d’Avià, després també treballa a Puig-reig, Navès i Cal Bassacs, on hi fa
una llarga estada. A Berga, hi arriba l’any 1960 i des de llavors es manté de professora a l’escola de St. Joan fins el 1984. És autora de diverses obres
teatrals, contes, poesia, algunes premiades i estrenades: Germana meva!, i la sarsuela en dos actes La por de la mestressa, guanyadores de Premis en el
Concurs d’Obres per al Teatre Femení, convocat per la C.D. dels Joves d’Acció Catòlica, de Girona, (havien de ser editades per la secció d’Art i Expansió,
de la Joventut Femenina d’A.C., Casa Carles, de Girona).
Germana meva! és escenificada a la Colònia Viladomiu Vell el diumenge, 12-11-1950, a les vuit del vespre, a càrrec del Grup Escènic de la J. F. d‘A.C. de
Berga i interpretada per R. Ribera (Caritat), N. Ballarà (Otilia), M. Ballarà (Sra. Carme, J. Badia (Nati), J. Comellas (Angelina), M.A. Santamaria (Rosa), M.
Guilanyà (Maria), seguida de La Magina de M. Ballarà.
Quant a la sarsuela, és estrenada a l’Ametlla de Merola, el 8-12-1943, per les joves de l’Acció Catòlica: A. Conangla (Dña. Restituta), R. Sala (Gloria), V.
Morta (Quica), M. Morta (Isabel), A. Guilà (Irene), J. Serra (Dña. Elisa), M. Guilà (Dña. Concepció), R. Jubany (Nasia), M. Riba (Marta), D. Conangla
(Mercedes), seguida de La fontana d’amor.
A l’any següent, per la Puríssima de 1944 és interpretada a Gironella, dins dels actes que fan per la Festa l’Associació de Filles de Maria d’aquesta població.
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També és posada en escena a l’Ametlla de Merola, el 30-7-1944, (seguida de Miss Flan de Fr. Manuel Sancho, mercedari); i a Casserres, uns mesos abans,
el 27 de feb. Tanmateix, el dia 16-7-1944, al saló Teatre de la colònia Minera de Sant Corneli de Fígols, dins dels actes previstos per a la Festa de la Primera
comunió, el Quadre Escènic Esplai de la J. F. d’A.C. de Berga ofereix al públic la sarsuela La por de la mestressa ja presentada al Saló-Teatre de la
Congregació Mariana uns dies abans (2 de juliol), amb el mateix repartiment i elogi de l’autora. (FOTOC. PROGRAMA)
Altres obres són Roser sense flors i La bruixa de rocanegra, no escenificada, entre d’altres:
En el decurs de la vetllada literària-musical del 31-10-1952, que celebra el XXVIII Día Universal del Ahorro, al Teatre-Cine Ideal de Gironella, en què
tenen lloc diverses actuacions infantils, un grup de nenes, alumnes de l’Escola Nacional de Bassacs, estrenen el quadre en un acte, escrit exprofès per a la
vetllada, de la Mestra Neus Ballarà que duu el títol Jugant a fer comèdia, sota el repartiment següent: C. España (Carmelina), J. Ruiz (Mercè), P. Castellet
(Remei), D. Rial (Maria), P. Latrilla (Natàlia), Mª R. Casas (Conxita), entre altres nenes.
A l’any següent, en el mateix Festival, les alumnes de l’Escola de Bassacs posen en escena l’obra de Neus Ballarà escrita exprofés per a aquesta vetllada el
conte Tres guardioles.
rosa
made
El diumenge 31-5-1953, a Gironella, en la Festa organitzada pel Patronat Local
rialas Vellesa que es celebra a Gironella en homenatge a la vellesa, s’estrena
eBallarà
“con toda propiedad de la Fantasía-sueño, en tres cuadros, original de la Srta. Nieves
rra. L’hora de les rondalles a cargo de niños y niñas, actuando de
cat
Locutora la Srta. Francisca Rosinyol”, segons el programa dels actes.
En el II Homenatge, el diumenge, dia 23-5-1954, un grup de nens i nenes estrenen el conte en un acte curt Els avis de goma, actuant davant el micròfon la
Carme Olivera de Pecanins. Tots els actes són retransmesos per la Ràdio Berga.
En el III Homenatge al la vellesa, celebrat el diumenge, 8-5-1955, també al Cine Ideal gironellenc, un grup de nenes representen la seva comèdia en dos
quadres El miracle del mocador .
En el decurs del IV Homenatge, el 17-6-1956, un grup de nenes representen la seva petita peça còmica El 13.
El diumenge, dia 19-5-1957, en la mateixa Festa es representa un “Quadret humorístic” original de Neus Ballarà en el Cine Ideal que duu per títol
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Matrimoni curt de talla, interpretat per un grup de nenes.
També fou la responsable del muntatge de El poema de Nadal d’Emili Guilanyà interpretat per L’Orfeó Berguedà, dirigit per Martí Just. Recitaren tres
rapsodes: Mª Carme Peix i Clotet, Ramon Sala i Bonet i Josep Pons i Alsina. Es va presentar al Patronat de Berga, per cap d’any de 1976.
En una extraordinària Vetllada musical per recaptar fons per a l’Homenatge Popular a Mn. Josep Armengou i Feliu, escriu la lletra de la cançó L’oreneta de
Queralt, interpretada per L’Orfeó Berguedà i altres corals de la ciutat de Berga (T. Munic., dissabte 16-4-1994)
El dijous dia 22-5-1997, dirigeix la representació del sainet El Tretze interpretat per un petit nombre de socis del Casal d’Avis de Gent Gran de Berga.
Altres obres són:, Figuretes, La més gran alegria, Rondalla de rondalles, El secret de la corona, Què es va fer de la princesa i La princesa mina.
També ha col·laborat amb la Ràdio Berga, portava un espaique gaudí de gran èxit, l’adaptació radiofònica de Pàgines viscudes de Folch i Torres, i els guions
de les audicions infantils són de la seva producció.
BALLARÀ I VIÑAS, Montserrat (Navàs, 16 de març de 1905-7 de setembre de 1982)
Brodadora i afeccionada a escriure, fou autora d’obres curtes com el juguet còmic La magina o el sainet A cal curandero, a més de dirigir el grup escènic
femení d’A.C. i en els Amics del Teatre, juntament amb la seva germana Neus.
CALDERER I MORALES, Antoni: “Lore’s King”
Nascut a Berga al s. XIX, és fundador amb Ramon Vinyes, Plàcid Vidal –a la seva autobiografia L’assaig d’una vida, en parla, d’en Calderer-, Joan
Malagarriga i Agna Canalies, de la “Biblioteca Amor i Lletres”, projecte ambiciós de publicació d’obres dels autors més joves. Quan a causa d’algunes
discrepàncies entre els promotors, es deixa de fer, ell sol reemprèn més endavant l’edició i la transforma el 1914 en la revista Eneida. Fou poeta (El poema
de la nit, Elegies, Misteris d’amor...), dramaturg i traductor d’Ibsen, col·laborador a El cim de l’Estela, Escena Catalana i a Aerópago de las letras.
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Pel que fa al teatre, és autor de dos drames: Contra el destí, editada a Barcelona el 1911, per la impremta Fills d’A. Casanovas, on hi vivia i feia de caixista;
i el Camí de la vida (Barcelona, 1913). També és seva la conferència sobre el teatre Elements del teatre futur.
LYDIA CANALS I TRÀFEC TEATRE (Berga, 1969)dades actualitzades a la web de tràfec-teatre
Un cop realitzats els estudis de secundària (BUP i COU) a l’IB Guillem de Berguedà de la ciutat natal, accedeix a l’Institut de Teatre de Vic on fa dos
cursos d’Interpretació i es llicencia en Mim i Pantomima a l’Institut de Teatre de Barcelona. Actualment està acabant els estudis de Direcció Escènica i
Dramatúrgia en aquest mateix centre.
Ha completat la seva formació teatral amb diversos cursos i tallers: “Moviment dramàtic” impartit per Franco Francescantonio, “Actor còmic i manipulació
de màscares”, per Roy Bosier; “construcció de màscares de cuir” per Donato Sartori i “Interpretació i tècnica Decroux” per Ricard Sierra i Jordi Basora;
tallers de l’I.T.B. dirigits per Ricard Sierra, Andrezj Leparski i Pawel Rouba i l’ajudantia d’acrobàcia a l’I.T.B.
Com a actriu, ha treballat a l’Institut de Teatre, i ha col·laborat amb La Farsa, Calaix de Sastre, Anònim Teatre:
-Reis de Julio Cortázar el 12-8-1995, T. Munic. de Berga
-Exili a Selene (programa)(sinopsi)
-Barcelona 2012, o a trenc d’alba (programa)
i Ràdio Berga. També ha intervingut en la posta a escena de l’obra El Mestre armer, com a ajudant de direcció i regidoria, i com a actriu, produïda pel
Taller d’estiu de teatre (Berga, 1 al 14-8-1994).
Altres pràctiques interpretatives han estat en Primer espectacle, creació pròpia, dirigida per Instint Teatre; en Miromar d’A. Leparski (1993), en memòria del
centenari del naixement del pintor Joan Miró, s’obren les portes de la Fundació Miró a Palma de Mallorca i es fa aquesta representació de l’obra concebuda
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per Pau Frau, autor també de la composició musical; en recitals de poesia amb Anònim i La Tecla, col·laboracions amb el grup de Rock “K-gun-d’s” i en
l’espectacle infantil de màgia i mim Maxtrix.
És autora d’una obra teatral encara inèdita i sense estrenar: Nanu!
Però els seus estudis li han servit molt especialment per muntar els espectacles que porta a terme amb la Cia. Tràfec–Teatre, grup que significa una nova
orientació en l’activitat teatral berguedana, en presentar un teatre gestual, avantguardista, per la força expressiva que el mim, la imatge i la música fusionades
prenen en l’espectacle sense deixar de ser, alhora, un teatre conceptual.
El grup Tràfec-Teatre neix l’octubre de 1989 a Berga, coincidint l’inici de les seves actuacions amb la inauguració del Punt d’Informació Juvenil de Berga,
amb el propòsit de divertir-se fent teatre. En principi, era ben acollida qualsevol persona interessada en fer teatre i arribaren a participar-hi vint persones,
però després només continuaren quatre i és llavors que formen un grup amb una visió innovadora de fer teatre en què el treball corporal és prioritari a la
recitació d’un text parlat, ja que es vol fer visible una idea (expressar un sentiment o un pensament) utilitzant només els elements escenogràfics essencials, i
això sobretot es vol aconseguir en l’espectacle Res. Aquest tipus de teatre gestual o de moviment adquireix nova importància quan la investigació teatral
rosa
m
d’avantguarda (Craig, Appia, Shelemer, Graham, Copeau, Artaud, i més tard
Brecht,
aria Grotowski, Barba, etc) tendeixen a integrar el component corporal en el
treball d’actor. Aquest interès pel llenguatge corporal és fruit de la reacció contra else
predomini
rra. del text en el teatre naturalista i una resposta de la gent del
cat
teatre al impacte produït pel cinema i la fotografia, primers signes de la nostra civilització visual.
Durant els anys d’estudi i maduració a l’Institut del Teatre per part d’alguns membres del grup que hi coincideixen, es planteja la professionalització de
l’elenc realitzant actuacions i treballs sota el nom de Tràfec-Teatre, com en el cas de Cabaret Brossià, representada els caps de setmana durant un mes al
Cafè-Teatre Llantiol del carrer Riereta de Barcelona.
El grup és format per tres persones fixes que hi han dedicat més hores i han fet més espectacles, i una última incorporació: a més de Lydia Canals, que
n’assumit la direcció, Amèlia Aloy de Cal Bassacs, que ha estudiat Interpretació; la navarresa Aránzazu Azagra, nascuda a Azkoitia el 27-2-1966, i la
mataronina Anna Lluch, ambdues també especialitzades en mim i pantomima; i a més compten amb la col·laboració de Beth Escudé i d’altres, segons els
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espectacles, en el procés de consolidació definitiva del grup.
L’evolució positiva que ha emprès el grup es fa palesa en el fet que al principi feien un teatre efímer (espectacles d’un dia que no es repetien) i en canvi, ara
ja fan espectacles més elaborats que es repeteixen tant com poden. Allò que no ha canviat, és la creació pròpia dels mitjans: coreografia, vestuari,
maquillatge, en què hi participen tots els membres, els quals aporten les seves idees; així com la utilització de la música en substitució del recitat d’un text
gairebé sempre inexistent, tot trencant amb la idea tradicional del teatre a què està acostumat l’espectador berguedà.
Els primers espectacles són al carrer –en la línia dels “happenings” i en algun pub (Martin’s): Les esperancetes (Escenificació del poema de Salvador Espriu
Cançó d’Esperanceta Trinquis per la fira de l’1 de Maig), Les fregones, Las chicas rosas, Nit de bruixes i de foc (Espectacle compost per diferents accions
al voltant de la Revetlla de St. Joan, es fa aquest dia a les dues de la matinada), Subhasta, Fem pot, Aparador vivent, Lavanderas.
Al Patronat de Berga, el 29 de maig, el grup representa El caso criminal, sota la direcció de Pawel Rouba.
Les obres interpretades pel grup a l’Institut del Teatre han estat:
-Pierrot assassí, de P. Margueritte, dirigida per R. Sierra.
-Cabaret brossià, de Joan Brossa, dirigida per R. Sierra, conjuntament amb Teatre de la Brume, es crea a partir de les obres poètiques de J. Brossa “Streeptease” i “Teatre irregular”. La resta del repartiment és el següent: Jordi Basora (ajudant de direcció), Pilar Aliaga (pianista i striptissista), A. Azagra
(postulant de la Creu Roja), Cèlia Lladó (Ballarina, Lluna Plena), Lydia Canals (Ballarina, Bailaora), Juanjo Cuesta (Caçador, Capellà, Matalasser, Geperut),
Gemma Lezaun (Dona neteja, Striptissista), Kepa Parra (Faune, Capellà, Pierrot negre), Xavi Vila (Destraler, Escolanet, Pierrot blanc) i Maite Villar
(Ballarina i Cantactriu). Es representa el dilluns, 26-4-1993, dins del marc de la Trobada de Graduats del Departament de Mim i Pantomima de l’Institut del
Teatre, però l’espectacle fou presentat com a Taller de segon curs de Mim i Pantomima del 1992. Es torna a presentar en record del professor i company
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Ricard Sierra.
-Crim i càstig, de F. Dostoievski, dirigida per A. Leparski.
-Osculum infame, creació col·lectiva, sota la direcció de A. Leparski. (taller de tercer curs) Hi intervenen: Pili Aliaga, A. Azagra, Cèlia Elisabet, L. Canals,
G. Lezaun, Anna Lluch i Maite Villar, a més de G. Azkoitia, Marta Ricart, Montse Garre, Alba Zapater i Werner Hug en l’excenografia, i Carles Rueda,
Enric Àlvarez en llum i so respectivament, que compten amb l’assessorament dels professors Frances Rodellas i Teresa Costa. L’obra és interpretada a La
Cuina de l’Institut del Teatre, de l’11 al 13 de feb.(programa)
-El caso D, creació col·lectiva, dirigida pel professor Pawel Rouba, es representa al Teatre Adrià Gual el 17 i 18 de maig. S’inscriu dins del Taller de tercer
curs d’Interpretació. El repartiment és: Maite Villar, Cèlia A. Lladó, Lydia Canals, G.Lezoun, A.Azagra, Pilar Aliaga, i A. Lluch. Maite Villar també és
ajudant de direcció.Fr. Rodellas es fa càrrec de la il·luminació. Assessoren els professors T. Costa i A. Humet.
De la renovació del grup que es fa el 1991, sorgeixen els següents espectacles:
RES (PRIMERA PART) L’obra és estrenada al País Valencià, concretament a Sueca, el dissabte 18-9, dins la 4ª Mostra Internacional de Mim. Diversos i
discontinus passis del muntatge Res s’alternen amb esquetxos de Pot de plom, Marco Polo i Pilis Trup, a la Pl. de l’Ajuntament.
Resulta guanyadora d’un accèssit al VII Certamen de Teatro Joven, el 26-10-1993, organitzat per l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Sevilla els dies 2530 d’oct., a la Sala Municipal Alameda d’aquesta ciutat.
I al mateix any 1993, es fa una actuació a “La General” (Berga, 3.12.93), després de l’actuació del lleidatà Joan Simó i la seva Almoina abstracta que
connectà més amb el públic berguedà -malgrat ser també teatre experimental- que no pas l’espectacle de Tràfec-Teatre, segons la crònica de Regió 7.
També fou representada al Teatre Adrià Gual de Barcelona, sota la direcció de Beth Escudé.
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El preu del cost aproximat de l’espectacle Res és de 175.000 ptes.
El repartiment és aquest: les dones són interpretades per A. Azagra i L. Canals, autores del guió; regidora, Amèlia Aloy; disseny d’il·luminació, A. Azagra,
música i so, X. Canals; escenografia i fotografia de J. Alsina, disseny gràfic de L. Canals; vestuari i maquillatge, d’Amèlia Aloy; August Gendrau fa el
vídeo. Direcció-producció i posta en escena del grup.
Quant al contingut, és un lament de la dona sotmesa a somiar allò que els altres esperen d’ella, el que és realment i allò que li agradaria ser. Per tant, el tema
és la dona. En l’espectacle, apareixen dues dones vestides amb sacs i lligades a una corda que treballen al camp. En els seus somnis,
reviuen l’opressió de la qual són víctimes, i al mateix temps, experimenten unes metamorfosis que els proporciona cert poder i independència, fins a arribar
a disposar d’una nova arma: la imatge, són capaces de qualsevol cosa, però s’adonen que la llibertat obtinguda no és suficient i acaben submergint-se en el
futur que posa el seu accent en la teconologia.
ZEL, és representada el 17-1-1999 al Foment Cultural de Súria.
SETS (21-10-2000 al T. Munic. de Berga i el març de 2001 a l’Institut del Teatre de Barcelona), L’espectacle juga amb la “fusió del teatre gestual i la
ros
marcapitals on el protagonista es confessa sota la mirada pública; es radiografia
projecció audiovisual. Es planteja un viatge oníric i seductor pel món delsavicis
iase
davant la vida viciosament callada del públic. Aquest el veu passejar-se com una bèstia
pels seus actes i pensaments” Conjuga el teatre d’ombres,
rrengabiada
a.c
t satisfacció incomprensible, al plaer, inseparables del dolor.
diapositives, mim i música per exhibir els set pecats capitals, que sedueixen i porten l’home a a
una
Al capdavall, Sets no deixa de ser una metàfora del propi teatre: del qui dirigeix les ficcions i realitats, del qui actua i ha après a seduir el públic, del qui fa el
primer pas i descobreix el teatre i la seva dependència, i del qui fa temps que observa i vol entrar en el cercle, en la màgia del teatre i el seu poder.
L’espectacle convida a conèixer un món soterrat, seductor, que no pot deixar indiferent a l’espectador.
El repartiment és: Pep Mollar (Home 1, Peresa), Montse Grifoll (Enveja, Luxúria, Supèrbia, i Ombra 2), Cristina Mas (Gola, Avarícia, ombra 1), Carles
Canals (Home 2) i Lydia Canals ( Haderont). La música seleccionada és de Chopin, Usaraks Supervivents, K-guns-d’s i Pòlit Miró. Jordi Plana es fa càrrec
del muntatge audiovisual, Jesús Alsina, de la fotografia, els tècnics d’efectes són en Xavi Canals i Pep Espelt. Dels utillatges, se’n fan càrrec Teresa Fornell i
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Laura de Santos. Lydia Canals fa el disseny dels llums, a més de ser la responsable de la direcció escènica, i l’escenografia és del grup.
El grup també ha fet espectacles infantils basats en historietes còmiques sota el nom de Tràfec-Teatre Blau, així com cursets per sensibilitzar el públic i
acostumar-lo a una altra forma de fer teatre, poc habitual.
Obres posteriors: Viatge, Peter's bar ambdues de Ramon Vinyes, Mots morts creació feta a partir de textos de Salvador Espriu, Federic...a, Ostia,
guanyadora del 2n premi del Concurs de Teatre del districte de Les Corts de Barcelona.
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Notícia de Ràdio Berga, Mots morts, 2007 al Teatre Municipal de Berga
Set a Guernika, 24/10/ 2007
Regió7 4/12/2008 Tràfec-Teatre rep quatre premis per Federic...A
L'accent berguedà , oct. 2010: Entrevista a Lydia Canals, 2010
El Berguedà.cat 6/7/2011: Estrena de l'obra Ostia.
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Hª del teatre al Berguedà 2
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