
OSONA BUGGY

Ctra. de Roda, 74 - VIC - Tel. 93 883 57 72

Els especialistes en ‘buggys’
Venda i reparació multimarca

Concessionari
oficial:

Graduat i reforç de secundària (eso) • batxillerat • proves accés a 

Grau mitjà i superior • proves accés a universitat 25 anys

pla General comptable • GestiÓ d'empresa • català, nivells b i c

informàtica (windows, word, excel, internet, access

mecanoGrafia (cursos de 30 hores) 

oposicions:  • mossos d’esQuadra • aGent rural • bombers

• subaltern i auxiliars de la Generalitat • auxiliars d'institut català

de la salut (ics) • zeladors • correus • jutjats • ajuntaments 

C. Pare Coll, 1, pral. Plaça Nova, 6, 1r.
Tel. i fax 93 889 22 73 • 08500 VIC Tel. 972 70 07 44 • 17500 RIPOLL
horari: horari:
dimarts i dijous de 10 a 1 i de 17 a 21 dilluns, dimecres i divendres 
dissabtes de 10 a 1 de 17 a 21

CENTRE
D'ENSENYAMENT
AMILS

mODERN US DESITJA BONES 

FESTES I UN FELIÇ 2009 

I QUE ES COmPLEIXIN ELS 

VOSTRES DESITJOS

Si ens véns a veure durant el mes 
de desembre et farem un 10% de 
descompte en les teves compres

No vàlid en ofertes

Av. Pius XII, 19 - 08500 VIC • Tel. 93 883 28 72 • 
e-mail: info@modern-tallesgrans.com • www.modern-tallesgrans.com

Perquè vagis ben guapa 
al sopar d’empresa, durant les 

festes i a la revetlla de Cap d’Any

Divendres, 12 de desembre de 2008
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Un moment de la representació de la comèdia ‘Diner negre’ el dia de l’estrena, per la festa major de la Guixa

vic

Eva Funoll

Després de vint anys d’anti-
guitat a l’empresa, en Carles, 
un empleat de banca exem-
plar, troba per casualitat qua-
tre milions d’euros. Aquest 
és el punt de partida de la 
comèdia Diner negre, un text 
de Ray Conney que el Grup 
de Teatre de Sentfores va 
escollir aquest any per l’es-
trena de la festa major. Les 
dues sessions previstes no 
van ser suficients per encabir 
tot el públic, i per això se’n 
va haver de programar una 
tercera d’excepcional, que va 
acabar tancant la xifra d’es-
pectadors total a l’entorn de 
les 700 persones.

“Per la festa major el 
públic està acostumat a riu-
re, i en aquesta obra hi han 
trobat un gag constant, una 
situació còmica enganxada 
a l’altra”, explica Ernest Pla, 
director de la companyia, 
per justificar la bona acollida 
de l’obra. Les altres claus, 

segons Pla, han estat “el 
rigor en el treball malgrat 
ser un grup amateur” i el 
“saber donar al text un ritme 
molt concret, que fa que mai 
decaigui l’interès”.

La fortuna que els ha cai-
gut a sobre al protagonista i 
la seva esposa, personatges 
representats per Joan Sala-
rich i Rosa Guerrero, arriba 
lligada a una sèrie de desgrà-
cies, en forma d’uns policies 
que segueixen la pista dels 
diners i de l’entramat de la 
màfia russa, que també se’ls 
vol apropiar. “És el gran dile-
ma del diner negre, que pel 
fet de ser negre ningú pot 
reclamar”, aclareix Ernest 
Pla, segons el qual sense 
haver-ho fet a propòsit, el 
fonament econòmic de l’obra 
“està en sintonia amb el 
moment actual de crisi”. 

La comèdia narra 
les peripècies d’un 
banquer que troba 
una fortuna en un 
maletí

Al costat dels dos pro-
tagonistes, el repertori el 
completen Miquel Moll, Pep 
Vila, Xavier da Pena, Mela 
Higueruelo, Joan Mercader 
i Pere Arumí. Després de 
l’estrena a casa, durant els 
propers mesos el Grup de 
Teatre Sentfores farà rodar 
Diner negre per altres esce-
naris, entre els quals Malla 
i Sant Hipòlit de Voltregà. 
L’escenografia minimalista 
amb què sempre treballa el 
grup facilita els desplaça-
ments i alhora els fa sentir 
còmodes. “Personalment les 
escenografies gaire enfar-
fegades m’atabalen molt”, 
explica el director, segons 
el qual “el teatre del centre 
cívic tampoc és gaire gran 
com per permetre decorats 
gaire voluminosos”. A més, 
“que una escenografia sigui 
minimalista no vol dir que 
estigui necessàriament man-
cada de contingut”, sentencia 
Ernest Pla.  

Van estrenar la comèdia de Ray Conney per la festa major de la Guixa

El Grup de Teatre Sentfores 
convenç amb ‘Diner negre’


