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CULTURA I SOCIETAT

MARC MARTÍ

La Fundació Fita va inaugurar ahir una exposició de 74 pintures de
l’artista i poeta Narcís Comadira. Es tracta de dues sèries dels «menús de
Nadal» que l’artista regala, des de fa 37 anys, als comensals del sopar de
Nadal. Una de les col·leccions és la seva, i l’altra la d’en Josep M. Nadal,
exrector de la UdG i fidel assistent als esmentats àpats nadalencs. 



Fundació Fita Els menús d’en Narcís Comadira

MARC MARTÍ

El Barri Vell de Girona es va convertir en l’escenari perfecte per a una
pel·lícula de terror; i és que com si d’El dia dels morts de George A. Romero es
tractés, l’Acocollona’t va aconseguir convocar un bon nombre de zombis a les
escales de la Catedral, que van recórrer els carrers de la ciutat disfressats,
gemegant i a la recerca de cervells frescos per devorar. 



Acocollona’t Girona es converteix en ciutat zombi

Deu obres teatrals de temàtica
diversa competiran per adjudi-
car-se els premis de la VIII edició
del Concurs de Teatre Amateur de
Sant Feliu de Guíxols, presentat
ahir en roda de premsa.

L’objectiu d’aquesta nova edició
és consolidar-se amb una pro-
posta on la majoria de formacions
provenen de la demarcació de
Barcelona; entre les quals n’hi ha
moltes de ben conegudes pel pú-
blic guixolenc, en tant que ja han
estat premiades anteriorment a la
població. 

Segons s’apuntava ahir des de
l’ajuntament, aquesta vuitena edi-
ció comptarà amb una notòria
presència d’obres pròpies, fetes
per la companyia o algun dels
seus integrants, com Claymoore, El
rei sol o Nadal a Halloween. Per
contra, entre els autors consagrats
hi ha Josep Maria de Sagarra amb
El cafè de la marina, Carlo Goldoni
i el seu El criat de dos amos, o Da-
vid Hare i Celobert; i de casa nos-
tra, l’adaptació del Cancun, de
Jordi Galceran, entre d’altres.

La intenció de la nova edició és
«mantenir, i si és possible aug-
mentar, el nombre de públic que
gaudeix de teatre a la ciutat amb
preu assequible i de forma regu-
lar», segons s’afirmava ahir des
de l’Ajuntament.  

Las mostra començarà engua-
ny el 4 de novembre i finalitza
dos dies abans de la festivitat de
Sant Jordi, el 21 d’abril. Pretén
omplir un buit que es produeix les
tardes de diumenge a la tarda.
L’obra que hi donarà el tret de
sortida aquest diumenge és Assa-
jant Romeu i Julieta, del GESPA
(Grup Escènic de Sant Pere Apòs-
tol) de Barcelona, escrita i dirigida
per Miquel Secall. 

SANT FELIU DE GUÍXOLS | DdG

El concurs de
teatre amateur
torna a Sant
Feliu de Guíxols
per consolidar-se

L’assagista, narrador i historiador
català Fernando Díaz-Plaja va mo-
rir ahir als 94 anys víctima d’una
pneumònia a l’Uruguai, on vivia
des de feia una dècada.

Díaz-Plaja ha mort a l’Hogar
Español de gent gran de Montevi-
deo, on va ser ingressat fa dos
mesos a causa de «diverses com-
plicacions físiques».

Autor de més de 150 obres, la
major part de memòries i assaig, va
néixer a Barcelona el 1918. El seu
gran èxit va ser la sèrie  El español
y los siete pecados capitales (1966)
que el va tenir a la llista dels més
venuts durant quatre anys, amb
més d’un milió de llibres venuts. 

MONTEVIDEO | EFE/DdG

L’escriptor català
Fernando Díaz -
Plaja mor als 94
anys a l’Uruguai
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Albèniz Plaça
DILLUNS TANCAT PER FESTA SETMANAL

I també:
SALA 3: BRAVE (INDOMABLE) - 4.30 (dij., div., diss., dge.) 
SALA 7: LES AVENTURES DE TADEO JONES - 4.15 - 6.30

(dij. 1 a dge. 4) Versió catalana
SALA 8: VACACIONES EN EL INFIERNO - 6.30 - 10.45 

SALA 11: SKYFALL - 4.05 - 6.35 - 9.15
SALA 12: MADAGASCAR 3: DE MARXA PER EUROPA

4.30 (dij. 1 a dge. 4) Versió catalana


