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ART El Gat Bornaix organitza la 2a
edició del seu festival, amb la
música com a eix, a Cruïlles
A més de les actuacions de Bikimel i d’Els Nens Eu-
tròfics, el monestir acollirà una exposició fotogràfi-
ca i un espectacle de La Dolça Vita.  38

ARQUEOLOGIA Les coves d’Altamira
tornaran a ser visitables després de
8 anys d’estar tancades al públic
El patronat que gestiona el jaciment aprova per una-
nimitat la reobertura, que estarà subjecta a un es-
tricte control del nombre de visitants.  39
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Després de dotze anys d’èxits
amb Teatre de Guerrilla, Rafel Fai-
xedas i Carles Xuriguera han deci-
dit iniciar un camí en solitari, i ho
han fet amb tots els luxes, inter-
pretant un text dramàtic que l’es-
criptor Frances Serés –premi de la
Crítica Serra d’Or i Premi Nacional
de Literatura de la Generalitat–, ha
escrit expressament per a ells.

«No hi ha mal rotllo ni desavi-
nences. Ens hem separat com ho
fan els grups de rock i ara cadascú
anirà pel seu camí. Quim Masfer-
rer seguirà amb Teatre de Guerri-
lla i nosaltres seguirem amb la
nova companyia Xuriguera/Fai-
xedas», va explicar Rafel Faixedas
ahir al Diari de Girona.

La nova companyia estrenarà
aquest cap de setmana al Teatre
d’Hostaric No som res, una road
movie teatral carregada d’humor,
cosa que no exclou una profunda
reflexió sobre la condició humana.
L’estrena es farà amb tres funcions
consecutives divendres 11, dis-
sabte 12 i diumenge 13.

«Amb Francesc Serés iniciem
una nova etapa que volem dedicar
als autors contemporanis», co-
menta Faixedas, i afegeix que «és la
primera vegada que treballem amb
una dramatúrgia que no l’ha escrita
Quim Masferrer». 

Rafel Faixedas i Carles Xurigue-
ra es posen a No som res en la pell
de dos cosins als quals se’ls espat-
lla el cotxe mentre van a l’enterra-

ment de l’avi, de manera que han
de recórrer, en un començament
molt il·larant, dos o tres quilòme-
tres a peu carregats amb la corona
de flors, que simbolitza el pes de la
vida. En aquest recorregut refle-
xionaran sobre la pròpia vida i, en
clau d’humor, expressaran la càr-
rega que aquella «bèstia» de l’avi re-
presentava per a ells.

Una arrencada prometedora
La companyia Xuriguera/Faixe-
das neix amb la tranquil·litat d’ha-
ver aconseguit contractes d’actua-
ció a Cervelló, Arbúcies, Mataró,
Vic, Torroella de Montgrí, Sant
Llorenç Savall, Centelles, L'Estany.
A més, ja tenen molt avançat el pac-
te per fer una estada d’un mes al
Sant Andreu Teatre, de Barcelona,
i estan en negociacions amb Tem-
porada Alta. D’altra banda, nego-
cien amb Televisió de Catalunya,
en aquesta ocasió per intervenir en
un programa televisiu, com tantes
vegades havien fet sota el popular
nom de Teatre de Guerrilla. 
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La nova companyia Xuriguera/Faixedas
s’estrena amb un text de Francesc Serés 

Els ex-Teatre de Guerrilla es presenten al Teatre d’Hostalric i negocien una primera aparició a Televisió de Catalunya

Andrew Gourlay, ahir durant la prova final a l’Auditori de Girona. 
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Rafel Faixedas i Carles Xuriguera, al cartell del nou espectacle. 
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Rafel Faixedas afirma que no
hi ha hagut mal rotllo amb
Quim Masferrer i que la
separació no és traumàtica 

«No som res» és una «road
movie» sobre dos cosins que
reflexionen en clau d’humor
mentre enterren l’avi 

El Teatre d’Hostalric s’ha con-
vertit en la primera base d’o-

peracions de la nova aventura de
Xuriguera/Faixedas, gràcies a un
acord amb l’Ajuntament que els ha
permès dur a terme els assajos,
amb el compromís d’estrenar in
situ. «Ens ha quedat un espectacle
molt xulo, però el treball ha estat
molt dur perquè estàvem acostu-
mats als textos escrits per Quim
Masferrer expressament pensats
per al nostre clown», comenta Fai-
xedas. 
Rafel Faixedas (d’Arbúcies) i Car-

les Xuriguera (de Torroella de Mont-
grí) van ser membres fundadors de
Teatre de Guerrilla juntament amb
Quim Masferrer (de Sant Feliu de
Buixalleu). Faixedas i Xuriguera
han estat fins fa poc actuant a l’o-
bra Fum, encara com a Teatre de
Guerrilla, obra satírica sobre l'actual
president de la Diputació de Girona,
Enric Vilert, amb el qual van tenir
un enfrontament de molta dure-
sa –arran de la suspensió del Super-
mercat de Teatre de Catalunya– que
fins i tot es va retransmetre en di-
recte a través del programa de TV3
La nit al dia, aleshores dirigit i pre-
sentat per Mònica Terribas. Faixe-
das i Xuriguera deixen aquella eta-
pa enrere. GIRONA |DDG
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Base d’operacions
inicial a Hostalric 

L’escriptor i periodista mala-
gueny Alfonso Vázquez ha guanyat
per unanimitat, amb l’obra Viena
a sus pies, el III Premio Bombín de
Novela Corta de Humor, convocat
en homenatge a l’humorista José
Luis Coll i dotat amb 5.555,55 eu-
ros, va informar l’editorial Rey
Lear. Alfonso Vázquez és periodista
de La Opinión de Màlaga, diari del
grup Prensa Ibérica, al qual tam-
bé pertany Diari de Girona.
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Alfonso Vázquez rep
el Premi Bombín

LLETRESEl britànic Andrew Gourlay
guanya el concurs de directors

El britànic Andrew Gourlay es va
proclamar ahir guanyador de la
desena edició del Concurs Inter-
nacional de Direcció de l’Orques-
tra de Cadaqués, després de su-
perar el seu rival Domingo Hin-
doyan en la final realitzada a la nit
a l’Auditori de Girona.

Els dos finalistes van dirigir en
l’última prova del concurs l’obra de
José María Sánchez-Verdú, Hekkan

IV, el motet per a soprano i or-
questra Exultate, Jubilate, de Wol-
fang Amadeus Mozart, i altres ob-
res a escollir. 

Gourlay guanya 6.000 euros
bruts i tres temporades dirigint
les orquestres del concert, entre les
quals hi ha la BBC de Londres o la
Simfònica de RTVE, cosa que es
tradueix en un centenar de con-
certs, molta popularitat i un ro-
datge professional inestimable.
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