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● Amb Iolanda Batallé,
anteriorment vinculada a
Random House Mondado-
ri, com a nova directora de
l’editorial, La Galera es-
trena una etapa marcada
per la creació de noves
col·leccions, el redisseny
de sèries ja existents i la re-
valoració dels premis lite-
raris que organitza, entre
altres accions. «Redirec-
cionar l’editorial amb la

qual vaig aprendre a llegir
és un repte difícil i, alhora,
preciós», diu Batallé.

Les exigències del mer-
cat han portat a La Galera,
fundada el 1963 per An-
dreu Dòria i renovadora de
l’edició infantil i juvenil
en català mitjançant histò-
ries i il·lustracions de Jo-
sep Vallverdú, Sebastià
Sorribes, Joaquim Carbó,
Pilarín Bayés i Fina Rifà,
entre altres autors, a for-

mular una aposta per les
novel·les romàntiques
amb vampirs, zombis i àn-
gels caiguts. La nova col-
lecció que les publicarà
s’anomena Lluna Roja i,
entre les novetats més im-
minents, hi ha la traducció
al català de llibres de gran
èxit internacional com ara
Legacy, de Cayla Kluver o
Wings, d’Aprilynne Pike.

Amb la reedició cons-
tant de part els 1.800 lli-

bres de fons, La Galera
preveu la publicació, du-
rant el 2010, de 200 títols
juvenils i 80 d’infantils.
Entre els llançaments, un
llibre de Lluís Gavaldà so-
bre una cançó dedicada al
seu fill, He jugat amb els
llops de Gabriel Janer Ma-
nila (últim premi Joaquim
Ruyra) i Cornèlius i el re-
bost d’impossibles de Car-
les Sala (premi Folch i
Torres).

L’editorial La Galera es reinventa amb
noves col·leccions i novel·les de vampirs
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ANUNCI

d’informació pública de la relació dels béns i els drets afectats per l’execució de la
connexió de servei elèctrica del Projecte constructiu dels col·lectors i l’estació de-
puradora d’aigües residuals d’Ullastret, al terme municipal d’Ullastret (exp. S-AA-
01163-P).

Vist que l’aprovació definitiva del Projecte constructiu dels col·lectors i l’estació de-
puradora d’aigües residuals d’Ullastret, al terme municipal d’Ullastret (Baix Em-
pordà), per la Resolució de la Direcció de l’Agència Catalana de l’Aigua de 16 d’a-
bril de 2008, du implícita la declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació
dels béns i els drets afectats, correspon al Govern de la Generalitat l’adopció de
l’acord d’ocupació urgent, amb l’obertura prèvia d’un període d’informació pública.

La Direcció de l’Agència Catalana de l’Aigua, mitjançant la Resolució de 25 de ge-
ner de 2010, ha dictat que se sotmeti a informació pública la relació, que es publi-
ca a l’annex d’aquest Anunci, dels béns i els drets afectats per l’execució de la
connexió de servei elèctrica del Projecte constructiu dels col·lectors i l’estació de-
puradora d’aigües residuals d’Ullastret, al terme municipal d’Ullastret (Baix Em-
pordà), als efectes que preveu l’article 56 del Reglament d’expropiació forçosa, en
relació amb l’article 52 de la Llei d’expropiació forçosa.

Es publica d’acord amb el que disposa l’article 59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment ad-
ministratiu comú, en relació amb els titulars de finques desconeguts o de domicili
ignorat.

Tots els interessats i els titulars de drets reals o d’interessos econòmics sobre els
béns afectats poden presentar al·legacions durant un termini de quinze dies, per
esmenar, si s’escau, totes les possibles errades o omissions en la relació dels
béns i els drets afectats o dels seus titulars, en hores d’oficina, a les dependències
següents:
Agència Catalana de l’Aigua, carrer Provença, 204-208, 08036 Barcelona.
Ajuntament d’Ullastret, carrer Rectoria, 5, 17144 Ullastret.
Agència Catalana de l’Aigua Demarcació Territorial de Girona, carrer Ciutadans,
11, 17004 Girona.
Departament de Medi Ambient i Habitatge Serveis Territorials de Girona, carrer
Ultònia, 10-12, 17002 Girona.

Barcelona, 12 de febrer de 2010
Isabel Gandullo i Sarró
Cap del Departament de Serveis Tècnics

Annex
Terme municipal d’Ullastret

Finca de projecte núm.: 1.
Parcel·la: 47.
Polígon: 11.
Titular: Salvador Vallmajor, Marc.
Superfície de servitud, en m2: 7.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 110.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 2.
Parcel·la: 53.
Polígon: 11.
Titular: Mir de Forn, María Remedios.
Superfície de servitud, en m2: 757.
Superfície d’ocupació temporal, en m2:
1.183.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 3.
Parcel·la: 58.
Polígon: 11.

Titular: Mascarós Bassas, Roberto.
Superfície de servitud, en m2: 643.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 956.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 4.
Parcel·la: 63.
Polígon: 11.
Titular: Santasusana Vall, Francisca Hereus
de.
Superfície de servitud, en m2: 4.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 79.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 5.
Parcel·la: 9005.
Polígon: 11.
Titular: Ajuntament d’Ullastret.
Superfície de servitud, en m2: 17.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 216.
Naturalesa: Rústica.
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Dos nens es barallen al pa-
ti; un li dóna un cop de pal
a l’altre. La parella del nen
agressor visita els pares de
la víctima, compungida.
En aquesta trobada, tan
políticament correcte, es
desencadenaran les pul-
sions més primàries que
evidencia la salut esquizo-
frènica d’una classe mitja-
na europea. Vint anys en-
rere, la baralla al pati ha-
gués acabat a mastegots i
cap pare no hagués visitat
l’altre, intueixen els ac-
tors. Ara, en canvi, la ne-
cessitat de mantenir unes
formes ha emmascarat
molt la violència, però
aquesta es manté latent i
pot esclatar amb major fe-
rocitat, com es desplega a
mida que avança la trama
que planteja la dramaturga
francesa.

Un Déu salvatge recull,
simplement, la conversa
de dues parelles (tots qua-
tre «són uns bons pares»,
apunta la directora) al vol-
tant d’un sofà sobre aquest
fet menor. Ramon Madau-
la admet que es tracta
d’una comèdia ferotge; els
personatges viuen una tra-
gèdia a escena que provo-
ca el riure d’un públic que
sovint s’identificarà amb
moltes de les opinions i les
accions que es produeixen
a escena. Els actors inter-
preten des del drama, no
amb la voluntat de servir
un riure fàcil per la comè-
dia. Towsend considera
que Reza és «la reina de les
comèdies negres, de mala
llet». Formalment ingè-
nues, desemmascaren uns
valors que són insuficients
per corregir situacions

quotidianes dutes a l’ex-
trem: «Es passa d’una si-
tuació educada a una lluita
lliure» en els 90 minuts de

la funció. La parella de
l’agredit, segura de la seva
tolerant educació, acaba-
ran odiant-se, mentre que

l’altra, més conscient de la
situació inestable que tra-
vessen, sabran nedar i
guardar la roba.

Lluita de poders
El Goya estrena «Un Déu salvatge», un retrat cru i lúcid de la societat, de Reza

JORDI BORDES / Barcelona

● El director artístic del Teatre Goya,
Josep Maria Pou, remarca el fet insòlit
en una empresa privada que, quan ar-
renca la seva quarta producció del tea-
tre, les altres tres encara tinguin vida.
Els nois d’història es va estrenar per la
Mercè del 2008 i, a hores d’ara, encara
té funcions en una gira que s’ha fet per
Catalunya i l’Estat espanyol (a l’abril
farà una estada a Madrid). També el se-
güent treball, La vida por delante, amb
Concha Velasco com a cap de cartell,
té gira oberta. Fa uns dies, va abando-
nar el teatre, la tercera producció, Un
marit ideal, que ha aconseguit una ocu-
pació mitjana del 96% i ja ha començat
la seva gira respectiva. Per Josep M.
Pou, això és una mostra més que evi-
dent «de la bona salut de les produc-
cions del Teatre Goya».

● El teatre de Yasmina Reza ja cir-
cula per les venes teatrals de Catalu-
nya amb normalitat. Quan tot just el
TNC ha tancat la gira d’Una comè-

Vicenta Ndongo, Jordi Boixaderas, Roser Camí i Ramon Madaula, a Un Déu salvatge. / D. RUANO

dia espanyola, el Teatre Goya estre-
na dilluns vinent Un Déu salvatge, la
comèdia àcida més representada de
Yasmina Reza, després de la incon-
testable Art. Tamzin Townsend, que

Ara, s’atreveix amb una producció
que la temporada passada ja es va veu-
re al Tívoli. Townsend és la mateixa di-
rectora i manté l’escenografia, la il·lu-
minació i l’espai sonor. L’únic que
canvia són les interpretacions (que de-
fensen el text traduït per Jordi Galce-
ran). Per Pou, aquesta duplicitat (la
versió castellana segueix fent gira) és
una nova mostra de la normalitat. De
fet, Art, també de Reza, es va poder
veure en dues produccions diferents al
Tívoli i el públic va respondre-hi. Pou
recomana que, com ja han fet alguns
teatres, que els espectadors progra-
mant les dues s’aventurin a comparar
les produccions, «com es fa amb nor-
malitat a Nova York o Londres». Pou i
el Goya són avui, per a la productora
Focus, la gallina dels ous d’or.

ja va dirigir una producció d’aquest
títol l’any passat, recupera les notes
de direcció per dirigir aquest cop Vi-
centa Ndongo, Jordi Boixaderas,
Roser Camí i Ramon Madaula.

La gallina dels ous d’or

●  El Club Capitol de Barcelona representa aquests
dies una comèdia que s’ha inspirat en narracions que
persones anònimes han escrit a www.miprimera-
vez.info sobre l’experiència del primer cop que van
fer l’amor. L’obra, que neix d’un títol de Broadway,
supera el format de monòleg i, sense mal gust, pro-
posa als espectadors que citin el nom de la parella, el
lloc o l’edat en què van debutar sexualment. Tot i que
la majoria de les peces juga amb anècdotes còmi-
ques, també n’hi ha que narren el fet com un disgust.
El director, Gabriel Olivares, admet que no es pot as-
segurar que totes les històries són certes; en tot cas,
totes són versemblants. Es constata que varia molt el
cas i l’edat en la primera vegada. / J.B.

BARCELONA
Fan una obra que parteix de cartes personals en
què expliquen el primer cop que van fer l’amor


