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Actors de diverses companyies
teatrals banyolines s'uneixen so-
bre l’escenari per representar l'o-
bra Xafarderies. L'espectacle, amb
direcció de Jordi Sala, s'estrena-
rà al Teatre Municipal aquestes
festes de Sant Martirià. 

Xafarderies, una adaptació de
l'obra Rumors, del dramaturg
nord-americà Neil Simon, es re-
presentarà al Teatre Municipal de
Banyoles els dies 18, 19, 20, 21, 25,
26 i 27 d’octubre.

En una casa de luxe del Nova
York de 1988, una parella celebra
el seu aniversari de noces. Uns
amics arriben a la festa i creuen
que s'ha produït un intent de su-
ïcidi i decideixen encobrir els
seus amics. Però els altres convi-
dats van arribant i tot es compli-
ca per moments.

Diàlegs i acudits
Els diàlegs encadenen acudits
que desencadenen la resposta
hilarant de l’espectador. Xafar-
deries és un espectacle subven-
cionat per l’Ajuntament de Ba-
nyoles en la convocatòria del
2013.

El director de l'obra, Jordi Sala,
va explicar ahir en roda de prem-
sa que es tracta d'una comèdia
d'enginy amb tocs de vodevil;
una sàtira d'una classe social,

una època i d'algunes habituals
flaqueses humanes, va informar
Ràdio Banyoles.

L'espectacle s'emmarca en els
actes de la Festa Major de Sant

Martirià i es podrà veure al Tea-
tre Municipal durant dos caps de
setmana. En aquesta ocasió, s'ha
recuperat una fórmula que ja
s'havia dut a terme amb èxit an-

teriorment i que ha suposat la
unió d'actors i actrius de diverses
companyies banyolines dalt de
l'escenari. 

Concretament, hi participen
nou actors de Teiatròlics, Cercle
de Catòlics, Díbula Teatre, Tea-
trebrick i Teatre d'Art, a més d'al-
guns intèrprets independents,
com és el cas de Miquel Torrent.

El regidor de Cultura de Ba-
nyoles, Jordi Bosch Batlle, va vo-
ler ressaltar la implicació de di-
ferents companyies en aquesta
obra, fet que demostra una ve-
gada més el «bon estat de salut»
en què es troba el teatre banyolí.

Xafarderies s'estrenarà al Tea-
tre Municipal de Banyoles el pro-
per divendres 18 d'octubre, co-
incidint amb la Festa Major, i es
podrà veure també dissabte, di-
umenge i dilluns de Sant Marti-
rià; i el següent cap de setmana. 

Les entrades per a l'espectacle
tenen un preu de 12 euros i ja es-
tan a la venda a l'Oficina d'Aten-
ció Ciutadana de l'Ajuntament, o
bé per Internet al web www.cul-
tura.banyoles.cat. Ahir, a falta de
15 dies per a l'estrena, ja s’havien
venut més de 500 entrades.
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Les companyies teatrals banyolines
s’uneixen per escenificar «Xafarderies»

Jordi Sala dirigeix l’adaptació de l’obra de Neil Simon com a l’espectacle estel·lar de la festa major de Sant Martirià

Miquel Torrent, actor; Jordi Bosch, regidor de Cultura, i Jordi Sala, director. 
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El Govern espanyol «no té co-
neixement sobre el contingut del
projecte de Sant Feliu de Guíxols,
ni constància de comunicació de
cap mena sobre la possible cessió
de la col·lecció Carmen Thyssen
per a la seva exhibició perma-
nent». Aquesta és la lacònica res-
posta que ha rebut el diputat so-
cialista Àlex Sáez a una pregunta
efectuada al Congrés de Madrid.

Sáez ha assegutat que des de l’è-
poca de César Antonio Molina
(ministre de Cultura 2007-2009)
«indaga» sobre els compromisos
signats per aquest, l’aleshores con-
seller  de Cultura, Joan Manuel

Tresserras i la baronessa Carmen
Thyssen per crear el museu a Sant
Feliu. «El projecte existeix», afirma
el diputat gironí del PSC, i lamen-
ta el «desinterès» de l’actual govern
del PP, a més de lamentar el «cen-
tralisme» de l’actual govern de la
Generalitat, que sembla que ne-
gocia portar la col·lecció a Barce-
lona. El 12 de gener de 2010, José
Montilla, que era president de la
Generalitat, va prometre en una vi-
sita a Sant Feliu 4 MEUR per a un
museu que s’havia d’haver inau-
gurat l’any 2012. Però als pressu-
postos de la Generalitat mai hi va
constar aquesta partida per crear
el museu guixolenc. 
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L’Estat «no té coneixement»
del projecte per fer un
museu Thyssen a Sant Feliu 

El Patronat de Turisme Costa
Brava Girona, l'Ajuntament de
Torroella de Montgrí i l'empresa
Panini han convocat la segona
edició del Premi Internacional de
Còmic Costa Brava, que s'atorga-
rà al maig de 2014, amb una do-
tació de 20.000 euros, una de les
més importants de l'Estat en
aquest àmbit. Els responsables
del premi, bianual i al qual el 2012

van concórrer un total de 322 ori-
ginals, van explicar ahir a Barce-
lona que una de les novetats és que
en cas d'empat es valorarà favo-
rablement «l’obra de temàtica ma-
rinera o relacionada amb la Cos-
ta Brava».

Les obres que es presentin al
concurs, en color i amb un mínim
de 64 pàgines, hauran de ser ori-
ginals i inèdites i poden estar en ca-
talà, castellà, anglès, francès, italià
o alemany.

El president del Patronat de Tu-
risme Costa Brava Girona, Ramon
Ramos, va dir que el premi, lligat
a la celebració del Festival del Cò-
mic de Torroella de Montgrí cada
mes de juny, ha de servir per di-

fondre i estimular els autors de cò-
mic «com un art major». L'obra
guanyadora s'editarà també a
França, Itàlia i Alemanya.

La primera edició del premi l'a-
ny passat la va guanyar Ocupante,
amb guió de l'escriptor Andreu
Martín, dibuixos de Jacobo Na-
varro i color de Carlos Ruano.

L'alcalde de Torroella de Mont-
grí, Jordi Cordón, que espera que
el nombre de participants s'in-
crementi respecte a 2012, diu que
el Festival del Còmic, al qual as-
sisteix una mitjana de 25.000 per-
sones, s'ha consolidat els últims
anys com un esdeveniment de
caràcter familiar que implica tota
la població.
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Convocat el II Premi Còmic
Costa Brava dotat amb 20.000 €

El Patronat de Turisme,
l’Ajuntament de Torroella de
Montgrí i l’empresa Panini
esperen una alta participació




