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LOURDES CALDERA
Berga

Prop  de  tres-centes  persones
van  assistir  diumenge  a Berga  a
la  posada  en escena  del musical
De  Montmartre  al Paral.leI, de la
Cornpanyia  del  Teatre  Arnau.
L’obra  va  tancar  la  quinzena
Mostra  de Teatre de  Tardor, que
s’ha  caracteritzat  per una  assis
tència  «insuficient»,  segons
paraules  de  Daniel  Tristany,

organitzador  de  la  mostra  en
representaciô  de La Farsa.  Tris
tany  ha  atribuït  aquesta  tendèn
cia  a la baixa en et teatre  a la crisi
econômica  del Berguedà.

Diumenge,  perà,  el  trebail
musical  i escènic  de  la  Compa
nyia  del Teatre  Arnau van convè
cer,  i  el  pdblic,  que  omplia  la
meitat  del teatre,  va seguir  arnb
moit  interès  les diferents  peces
que  e! formaven j que explicaven
els  cent  anys  d’histôria  del
music-hall.  Els sis mCisics i els deu
actors  (entre  els quals figuraven
Carme  Sansa,  Elisenda  Ribas,
Santi  Sans j Jordi  Fusalba)  van
ser  ilargament  aplaudits,  després
de  l’escenificaciô de les diferents
petites  histôries  i de les interpre
tacions  de ternes musicais clàssics
j  rnés actuals.

Tristany  s’ha mostrat  satisfet
de  la  tria  de  les  obres  que  han

NÛRIA  BALAGUER/Sûria

Els  suriencs  van  acomiadar
diumenge  I’any dedicat  al poeta
Salvador  Perarnau  amb  un acte
de  cloenda  al Casai  Califôrnia,
en  ei quai  entitats  i grups  artfs
tics  de  la poblacié  van recordar
i’obra  de i’autor.

Et  compositor  Santi  Arisa,
amb  l’acompanyament  de Llufs
Quadrench,  va encetar la mostra
de  poesia  interpretant  dos poe
mes  de  Perarnau.  També  es va
estrenar  la sardana  del poeta  Un
môn  nou,  musicada  pel  surienc
Joan  Pelfort,  amb l’acompanya
ment  de  la cobla  Sûria,  la coral
Bell  Repès  i l’Agrupacié  Sarda
nista.  En  la  cloenda,  l’alcalde,
Antoni  Juliân,  va fer  una valora
cié  molt positiva  de l’any Perar
nau  j va felicitar  els suriencs per
haver  demostrat  que  «com  a
poble  som  capaços de fer  moites
cosespiegats.  Per  la seva banda,.
el  regidor  de  Cultura,  Eduard
Pinzolas,  va convidar els suriencs
a  continuar  «aprofundint  en  e!
coneixement  de I’obra de l’escrip
tor»  j en la seva difusiô.  Pinzolas
es  va afegir  a la reivindicaciô  de
Perarnau  com a figura cabdal  de
la  poesia  i la literatura  catalana

participat  en  la  mostra,  de  les
quais  ha dit  que,  «art(sticament,
han fet de la mostra un èxit». Tris
tany,  perô,  va tornar  a remarcar
que  «tot  j que i’entrada  a aquest
cicle  teatral no ha estat un desas
tre,  globalment  es pot considerar
que  no  arriba  al que  seria  sufi
cient».  Segons  Tristany,  «hem
superat  l’assistència que tenhem a
les obresfetes durant l’estiu, fa que
la  mitjana d’entrades a les obres de
la  môstra ha estat d’unes tres-cen
tes,  perô  aquesta xifra  encara és
una  mica fluixa».  El  director  de
La  Farsa  ha atribuït  la tendència
dels  berguedans  a  no  assistir
massivament  al teatre  a la crisi
econômica  comarcal.  Segons
Tristany,  «ens  ha  trucat  gent
demanant  eiprea de l’entrada î no
l’han encomanada; crec que la crisi
econàmicafa  que la gent no tingui
alegria, ni esperança».

de  la postguerra,  j va manifestar
que  els suriencs havien de treba
llar  per «aconseguir e! reconeixé
ment  general  de! poeta».  També
va  agrair  la  col.laboraciô  del
director  de! seminari  d’investiga
cié  Poesia  Viva,  Josep  Colet,
deixeble  j estudiôs  de  l’obra de
Perarnau,  que  «ens ha acostat  a
la  figura  de!  mestre»  durant
aquest  any. L’acte de cloenda va
anar  precedit,  al math, de la inau
guraciô  d’un bust de  Perarnau  a
la  casa  on va néixer,  al barri  de
Fusteret

L’Ajuntament  i  la  comissié
del  centenari,  arnb el suport  de
les  entitats  cuiturals  j escoles del
poble,  han  contribuït  a donar  a
conèixer  Perarnau  durant  tot
aquest  any mitjançant  un mun
tatge  teatral,  conferències,  la
reediciô  d’un liibre de poesia per
a  infants, exposicions, homenat
ges,  una  plaça  dedicada,  un
mural  i un  monument.  L’Ajunta
ment  farà  avui  a 2/4 de  10 de la
nit  un darrer  acte  institucional
en  honor  a  Salvador  Perarnau
per  nomenar-lo  fil! predilecte  de
Sdria  en e! pie extraordinari  qûe
ha  convocat  just  per  al dia  que
farà  100 anys del seil naixement.;1]

CINEMA;0]

•  MANRESA
—Atlàntida 1 (87455 66)
TWO MUCH
Direcciô: Fernando Trueba. Intèr
prets: Antonio Banderas, Melanie
Griffith. Triangle amorés entre un
home j dues germanes.
Fins  d,f ous,
16.10-18.30-20.35-22.45 h.
—Atlàntida 2
EL  PRESIDENTE  Y  MISS
WADE
Direccié: Rob Reiner. Intèrprets:
Michael  Dougias,  Annette
Bening. La relacié entre un presi
dent  americà j una ecologista.
Fins  dijous,
16.00-1&15-20.30-22.45 h.
—Atlàntida 3
COMBATE MORTAL
Direccié:  Paul Anderson.  Intèr
prets:  Linden Ashby, Gary Taga
wa. La Iluita a mort d’uns guerrers
per  salvar la Terra.
Fins  djous,
16.20-18.30-20.35-22.45 h.
—Atlàntida 4
POCAHONTAS
Direccié:  Mike  Gabriel  j  Eric
Goldberg. Dibuixos animats.
Fins                  dijous,
16.2o-18.3o-2a3o-22.4o h.
•  LA SEU D’URGELL
—Guiu  (973 35 01 66)
BOCAABOCA
Direccié: Manuel Gémez Pereira.
Intèrprets:  Javier Bardem, Aitana
Sârichez  Gijén.  Un  aspirant  a
actor  treballa en una linia erôtica
mentre  espera la seva oportunitat.
Avui,  22.15 h.;1]

XERRADES;0]

•  MANRESA
Avui s’acaba e! cicle de conferèn
cies sobre e! «Pla General de Nor
malitzacié  de la Liengua Catala
na», que ha oranitzat  la delegacié
a  Manresa  d’Omnium Cultural.
Serà  a 2/4 de 9 del vespre, a la casa
Lluvià, amb Montserrat Soler, cap
de  Llenguatge Juridic de la direc
cié  general de Politica Lingiiistica,
que parlarà de «L’aplicacié del Pla
General en !‘àmbit jurfdic».
—Avui, ales 8 del vespre, al Cen
tre  de  Suport  de.! Bages  de  la
UOC  (Muralla  Sant  Domènec,
24), xerrada de Valenti Roqueta,
president  de  Caixa de  Manresa
sobre «Tecno!ogia i Ilibertat».;1]

FIRA DE SANTA LLÛCIA;0]

•  PRATS DE LLUÇANÈS
Avui,  ales  11 del mati, al Centre
de  Cu!tura, conferència a càrrec
de  Marta Hereu,  enginyer agrè
nom  dels  serveis  tècnics  de  la
Unié  de Pagesos.;1]

CURSET;0]

•  MANRESA
Avui,  a les 8 del vespre  al CasaI
Parroquial  Pobie Nou, demostra
cié  de bonsai  a càrrec  de  Maria
Carme  Figueroa, professora de la
prestigiosa escola de bonsai Ikeba
na.  Organitza: Bonsai Natura.

ESCENA

Berga clôu una mostra teatral
‘tocada’ per la crisi econèmica
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NOVETATS

ALTEU
VIDEOCLUB;0]

HOMENATGE

Stîria va tancar diumenge
els  actes de celebracié de
l’any dedicat a Perarnau

DOS TONTOS MUY TONTOS•
EL COLOR DE LA NOCHE  LOS

INMORTALES III •  SALTO AL
PELIGRO• ESTALLIDO LA ÛLTIMA

SEDUCCIÔN •  STARTREK, LA
PRÔXIMA GENERACIÔ• SEMILLAS

DE RENCOR u QUIZ SHOWS
LA SÉPTIMA SOMBRAS

STREETFIGHTER u PRÊT-À-PORTER u
ROB ROY u BATMAN FORE VER N
HOMBRES DE ACERON EL GENIO
DEL AMOR •  LA ?vtl,SCARA N EL

PROFESIONAL, LEÔN N LA
PRINCESA CISNE •  JIMMY

HOLLW/OODu SÔLO ELLASu
HERIDO Y EN OMBATE u EL

JARDIN MÂGICO DE STANLEYu
POWER RANGERS N CIRCULO DE

AMIGOS u EL FAVOR u EL LIBRO DE
LA SELVA •  AMOR INMORTAL

MANRESA
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HOLLYWOODVjDEO  FILMS
Barcelona, 32-34 • Tel. 873 73 74
VIDEO  & JOCS MARQUEZ

Muralla del Carme, 10-12  872 2644
VIDEOCLUB  BAGES

Providència, 9  TeL 877 2928
VIDEOCLUB  MANRESA

SantJoan d’en Coll,30 Tel.877 03 22
VIDEO  CLUB EXPERT JUANOLI

Carné,  19 Ç •TeL 872 15 33
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BERCA

EUROVIDEO
Pere 11,26 TeI. 821 35 68
VIDEOCLUB  BERGA
Roser,4•Tel.821 0225
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Carrer  Ciutat, 31 • Tel. 821 04 56

•  N  •

CALLÛS
HOLLYWOODVIDEO  FILMS

Cra.  de Cardona, 44  Tel. 836 04 08
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GIRONELLA

VIDEO  GIRONELLA
Av.  de Catalunya, 43 •  Tel. 825 03 6(

•  u.  u
PUIG-REIG
VIDEO  OCA cb
Plaça de la Creu. 8
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Reeixida actuacié de Rodamén a Fis Çariins
La  sala Els Carlins de Manresa  registrà, diumenge, la millor entra
da  de la temporada,  en  la representaciô  de Et carrer estret, a càrrec
de  la companyia Rodamôn de Terrassa.  El grup terrassenc, que
arribava  a Els Carlins després de  rebre sis guardons en  e! concurs
de  grups amateurs de teatre  d’Olesa la fit anterior,  va sorprendre
per  la interpretaciÔ j per l’originalitat de  la posada en  escena.  -

7 Joaquim Buigas, I’autentic “mag” del
TBO,  era de cognom  iI.lustre?

8 Quin dels dibuixants  de TBO fou  presoner
dels  nazis i va ser deportat al camp d’ex;1]
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Trobareulesrespostesaaquestesjmoitesaltrespreguntesal’EXTRA...ideesdeTBO,que esIiiuraràambelRegiô7dijous,dia14 dedesembre,

termini  de Matthausen?

9 Qui va realitzar el logotip  que apareix a par
tir  del n.  10 de TBO?

editat amb motiu de l’expostciô «Els dibuixants deiTBO», que presêntarà la Fundaciô Caixa de Manresa divendres, dia 15 de desembre.


