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teatre
«Dos punkies i un vespino»
SALA LA PLANETA (GIRONA) 

Direcció:Marilia Samper. Intèr-
prets: Javier Beltrán, Oriol Casals,
Muguet Franc i Xavi Francès. Esce-
nografia: Enric Planas. � Dissabte
21, 21 h; Diumenge 22, 18h � 12€.

escrita per marilia samper, qui
també exerceix de directora, i llàt-
zer garcia, aquest cap de setmana es

presenta a la sala la Planeta de gi-
rona una obra singular i atrevida, que
també es pot descriure com una co-
mèdia gamberra i punk sobre la
valentia de saber triar quin és el nos-
tre autèntic camí a la vida. una tas-
ca que sovint provoca grans mal-
decaps ja que, les pors, els senti-
ments o l’egoisme influeix, com un
còctel explosiu, a la hora de fer-nos
enrere i dubtar sense parar.  

Portada a escena per la compa-
nyia la Brava, dos punkies i un

vespino arrenca una nit de Nadal,
aquella vetllada màgica per alguns
i traumàtica per altres que, d’una
manera o altre, sempre acaba sent
recordada per les anècdotes que s’hi
produeixen. una nit en la qual l’a-
mistat, l’amor i la família ofereixen
un confort agradable o, en alguns ca-
sos una font de problemes que
s’han anat guardant al llarg de l’any.

Nit de Nadal. a totes les llars, en
l’etern ritual de sempre, les famílies
canten nadales, brinden amb cava,

s’embafen de neules i torrons... però
en una benzinera perduda enmig
del no-res s’esdevé alguna cosa in-
sòlita. Hi apareixen dos punks, ger-
mans de sang i companys de viatge,
que en aquesta nit fatídica han es-
tat abandonats a mig camí per la
seva moto esgavellada, i es veuen ob-
ligats a refugiar-se, de la infausta cli-
matologia, sota el sostre de la ben-
zinera. Per al pobre treballador que
fa el torn de nit comença el malson.

l’arribada d’una misteriosa noia
embolicarà encara més la troca.
forçats a conviure junts fins la sor-
tida del sol, els quatre acabaran per
descobrir-se a si mateixos i entre si,
trencant les barreres que, en un
principi, els separaven a base de riu-
res, baralles, trucs de màgia i, so-
bretot molt, molt bitterkas. una his-
tòria esbojarrada amb tocs realistes
i humorístics que compta amb uns
actors joves que van fent passos de
gegant en el món del teatre: Javier
Beltrán, en el paper de ray, Oriol ca-
sals, que interpreta al segon dels
punkis, de nom Jota, muguet franc,
la misteriosa noia que apareix de
sobte, i Xavier francès, el treballador
de la gasolinera. 



DDG

Buscant el millor
camí de la vida

LA CIA. LA BRAVA PRESENTA AQUEST CAP DE SETMANA A LA
PLANETA «DOS PUNKIES I UN VESPINO», UNA PECULIAR REFLEXIÓ,
EN CLAU DE COMÈDIA, SOBRE LA VALENTIA DE SABER ESCOLLIR



festival teatre còmic
«De miracles i merave-
lles» de la Fundación Co-
llado-Van Hoestenberghe
TEATRE EL JARDÍ (FIGUERES)

� Dissabte 21, 22h. � 12€.
La Fundación Collado-Van Hoes-

tenberghe és un laboratori de creació
escènica independent i autogestio-
nat amb base a l'Empordà. El particu-
lar sentit de l'humor d'aquest col·lec-
tiu arriba a l'espectador per camins
poc convencionals i carregat de vitali-
tat i enorme esperit crític. De miracles
i meravelles és una conferència sobre
el que més els agrada del que saben.
També inclou coses de les quals no
saben res però que els agraden molt i
coses de les quals no estan molt
certs però que els fan gràcia. Un in-
ventari de coses bones, autèntics mi-
racles i meravelles en uns temps sa-
turats de mediocritat i mals presagis.

visita guiada
La Palamós que va inspi-
rar Truman Capote
MUSEU DE LA PESCA (PALAMÓS)

� Dissabte 21, 18.30 h.
� 5 € (3 € nens). Per als menors
de 10 anys és gratuït.
En el marc de les activitats de Sant

Jordi, l’Àrea de Cultura i Patrimoni de
l’Ajuntament de Palamós i el Museu
de la Pesca proposa fer la ruta literà-
ria del Palamós de Truman Capote.
L'escriptor nord-americà va passar
tres temporades al municipi (les pri-
maveres i estius de 1960, 1961 i
1962) buscant la tranquil·litat neces-
sària per a poder escriure la seva obra
mestra A sang freda. El recorregut ex-
plica que va poder veure i viure, amb
quins personatges va coincidir, quins
llocs freqüentava...  Cal fer inscripció
prèvia al telèfon 972 60 04 24.

Planning
LA PLANETA

Baralles, victimismes, embolics i escenes pintoresques per narrar la història d’una peculiar convivència forçada en la nit d’un nadal qualsevol. 
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LLIBRERIA 22  
Hortes, 22. Girona. Tel. 972 21 23 95

LLIBRERIA & QUIOSC 22 
Emili Grahit, 57. Girona. Tel. i Fax 972 22 70 37

LLIBRERIA CÒMICS 22 
Hortes, 22. Girona. Tel. 972 41 15 87

www.llibreria22.net

DISSABTE 21 D’ABRIL
ssiiggnnaattuurraa--vveerrmmuutt
Autors que us recomanem i
que signaran els seus llibres a la 22: 
� De 12 a 13 hores 

NICOLÁS VALLE Secrets de Guerra
LAURA BORRÀS Dos amants com nosaltres
ARCADI ALIBÉS Les petjades dels herois
CARLES PORTA Fago
CARLES SALA, il·lustrador: De gran vull ser 
Home del temps, de Tomàs Molina... i altres
títols

� De 13 a 14 hores 
DAVID ESCAMILLA Paraules d’Amor
XAVIER BOSCH Homes d’Honor
MARTÍ GIRONELL L’Arqueòleg
CARME MARTÍ Un cel de plom 
MURIEL VILLANUEVA La Gatera (Premi Just
Casero 2011)
MARC ESTÉVEZ Un hort per ser feliç

� TARDA. De 18 a 20 hores
MARIA MERCÈ ROCA Bones intencions
RAFEL NADAL Quan érem feliços
PEP PRIETO La teoria de l’imbècil
DAVID PAGÈS Un país que fa camí

DILLUNS 23 D’ABRIL a la parada de la Rambla,
autors que signaran al llarg de tot el dia:
ADRIÀ PUJOL Escafarlata d’Empordà
SALVADOR SUNYER I AIMERIC Les deixes de Reremús
ANNA CARRERAS Unes ales cap a on QUIM ESPAÑOL Nadir i altres nits
FRANCESC GRAU Twitter en una semana MIQUEL MARTÍN Els pobles perduts
CARLES McGRAGH El hombre que amaneció italiano NÚRIA BORRUT Lluny de la terra encesa
DOLORS GARCÍA I CORNELLÀ Serena.. i altres títols CARLES SALA
ÀNGEL QUINTANA Después del cine MARIA MERCÈ ROCA

Suggeriments per aquest Sant Jordi 2012: 
FICCIÓ: CRIM DE SANG (Premi Sant Jordi) de Sebastià Alzamora · JO CONFESSO de Jaume Cabré · L’AVI DE 100 ANYS QUE ES
VA ESCAPAR PER LA FINESTRA de Jonas Jonasson · LA DONA VELOÇ d’Imma Monsó · DIARI D’HIVERN de Paul Auster · LA LLEI
de Thomas Mann · MOSSEGAR LA POMA de Francesc Serés · MEMÒRIA D’UNS ULLS PINTATS de Lluís Llach · EL MERCADER de
Coia Valls · LENT (poesia) de Narcís Comadira · 23 ROSES PER SANT JORDI (poesia) a cura de Jaume Subirana · PASEOS CON MI
MADRE de Javier Pérez Andújar · EL ENREDO DE LA BOLSA Y LA VIDA d’Eduardo Mendoza · SIN ENTRAÑAS de Maruja Torres · AIRE
DE DYLAN d’Enrique Vila-Matas · MÁS ALLÁ DEL TIEMPO de David Grossman · UNA AMISTAD IMPROBABLE d’Abdel Sellou · EL
LECTOR DE JULIO VERNE d’Almudena Grandes · EL SUNSET LIMITED de Cormac McCarthy.

NO FICCIÓ: MÉS ENLLÀ DE LES ESTRELLES de Gerard Quintana/ David Julià · BRINDIS DE LITERATURA UNIVERSAL de Jordi
Llovet· ESPÈCIES PER CATALOGAR Amics de les arts.

� Tenim un apartat dedicat a Aniversaris d’autors: JOAN SALES, CHARLES DICKENS, J.V. FOIX,
AUGUST STRINDBERG, WILLIAM FAULKNER, HERMANN HESSE.

� Un ampli i seleccionat estoc de llibres de CUINA, ART, HISTÒRIA, ASSAIG...
� Una secció/botiga de CÒMICS i LITERATURA FANTÀSTICA, LLIBRES DE BUTXACA.
� Una secció de llibres infantils i juvenils, per remenar i triar.
� Entreu a la nostra web i consulteu l’apartat de «recerca de llibres» on hi ha tot l’estoc de la 22.
� Veniu a la 22, hi ha el llibre que us està esperant.


