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Centre Cultural i Esportiu 
Xaloc, Sociedad Anónima

Se convoca a los señores accionistas
de esta compañía a la Junta General
Ordinaria y Extraordinaria que se ce-
lebrará el día 30 de enero de 2014, a
las dieciséis horas, en primera convo-
catoria, y, en su caso, el siguiente día,
31 de enero de 2014, a la misma ho-
ra, en segunda convocatoria, en el do-
micilio social, con arreglo al siguiente
Orden del día:
Primero.- Examen y aprobación, en
su caso, de las Cuentas Anuales de la
sociedad, y el informe de gestión, re-
ferentes al ejercicio cerrado el 31 de
agosto de 2013.
Segundo.- Aplicación del resultado
del citado ejercicio.
Tercero.- Censura o aprobación de la
gestión social.
Cuarto.- Nombramiento de auditores
para el ejercicio 2013-2014.
Quinto.- Nombramiento o reelección,
en su caso, de miembros del Consejo
de Administración.
Sexto.- Lectura y aprobación, en su
caso, del Acta de la sesión.
Conforme con lo establecido en el ar-
tículo 272 de la Ley de Sociedades de
Capital, cualquier accionista podrá ob-
tener de la sociedad, de forma inme-
diata y gratuita, a partir de la presente
convocatoria, los documentos que
han de ser sometidos a la aprobación
de la Junta, así como el informe de
gestión y el informe del auditor.

L’Hospitalet de Llobregat, 25 de no-
viembre de 2013. El Secretario del
Consejo de Administración, Mateo
Ballbé Turu
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Des d’avui i fins al 31 de de-
sembre, Ricard Reguant
convida a revisitar la mú-
sica de Sau en un musical
per a tots els públics. Boig
per tu es representa al
Barts del Paral·lel, després
de l’èxit en l’estrena a Vic
de fa unes setmanes. Re-
guant assegura que la his-
tòria no queda gens estira-
da per poder recuperar els
temes de la banda que van
liderar Pep Sala i Carles
Sabater, fins que aquest
va morir després d’un con-
cert. El projecte pren for-
ma després que s’escrivís
el guió, ara fa vuit anys per
rodar-ne un film. Final-
ment, la productora Silen-
cio Rodamos va creure-hi i
Reguant i Sala van desen-

callar aquest musical.
Reguant recorda agraït

l’opinió de membres del
club de fans de Sau que de-
ien que, al final, “oblida-
ven que eren cançons de
Sau; semblaven fetes ex-
pressament per al musi-
cal”. És l’objectiu que tam-
bé aconsegueix Mamma
mia! amb les cançons

d’Abba. Reguant assegura
que és un fervent “fan de
Mamma mia!” però sem-
pre ha “odiat” els Abba. En
realitat, les cançons ser-
veixen per bastir la histò-
ria d’uns nois que comen-
cen a provar la joventut.
Per això, hi ha  amors, des-
amors i “sobretot, molta
amistat”. Un grup de joves
es troben just acabat el
curs escolar i encaren un
estiu en què les circums-
tàncies els posaran en-
front d’un món nou: el pas
a una certa maduresa sen-
timental que els marcarà
el futur més immediat.

Dramatúrgicament, té
força semblances amb
Grease, un altre dels títols
que va dirigir Reguant i
que és un dels seus grans
èxits. Reguant veu lluny
aconseguir aquella as-

sistència massiva amb no-
ves temporades a Barcelo-
na: “ja estaria satisfet no-
més de repetir l’èxit de
Memory i Estan tocant la
nostra cançó”. El director
admet que l’obra pretén
divertir i emocionar du-
rant dues hores, sense
buscar massa profunditat
en la trama.

Al Barts, es programen
sessions matinals del mu-
sical, un fet molt habitual
en la cartellera del West
End de Londres, que Re-
guant prova d’oferir, tam-
bé a Barcelona.

I és que l’obra està pen-
sada per a un públic molt
ampli i els joves i els ado-
lescents (amb o sense pa-
res) hi tindran una empa-
tia notable: són personat-
ges com ells, que viuen el
que ells voldrien. ■

El musical ‘Boig per tu’ arrenca al Barts amb el repte
de cosir una història juvenil amb temes del grup

Sau al Paral·lel

Jordi Bordes
BARCELONA

La música de Sau va prendre aires d’himne juvenil a l’estrena de Vic ■ L. BUSQUETS / ACN

El repertori de
Sau serveix per
il·lustrar la
relació entre uns
amics, quan
comença l’estiu

L’actor Ivan
Benet (Vic,
1976), un habi-
tual de Tempo-

rada Alta, hi estrena el seu
projecte creatiu més com-
plet, també com a traduc-

tor i director. Benet, que té
arrels alemanyes i ha estu-
diat la llengua de Kafka, ha
traduït Informe per a una
acadèmia i avui estrena al
Teatre de Salt aquest mo-
nòleg, codirigit amb Xa-
vier Ricart que inclou uns
vint minuts de música ori-
ginal de Sílvia Pérez Cruz.

Sobre el protagonista,
el simi caçat a la selva que
aprèn a parlar i es civilitza
tant que acaba convertit
en una celebritat de l’es-

pectacle, Benet destaca
que és “un ésser tan sor-
prenentment adaptat i
evolucionat que s’ha con-
vertit en algú molt ele-
gant, en el sentit etimolò-
gic d’algú que sap elegir”.

Sílvia Pérez Cruz ha
creat cançons –un estàn-
dard jazzístic en anglès i
una peça de cabaret en ale-
many– i música instru-
mental, en la seva primera
gran incursió teatral com
a compositora. ■

El mico ‘elegant’ de Kafka

X. Castillón
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Ivan Benet estrena
‘Informe per a una
acadèmia’ amb
música de Sílvia Pérez

Ivan Benet, en una imatge
promocional ■ ARXIU

Manel Ollé, professor de la
Universitat Pompeu Fa-
bra i expert en cultura mo-
derna i contemporània xi-
nesa, va guanyar ahir el
premi de poesia Sant Cu-
gat a la Memòria de Ga-
briel Ferrater, dotat amb
7.250 euros, per la seva
obra Bratislava o Buca-
rest. El poemari, que serà
publicat per Edicions 62,

inclou un sol poema de
650 versos dividit en 15
seccions, i vol ser una ex-
ploració de la pròpia cons-
ciència, una reflexió sobre
la meditació entre el movi-
ment i la quietud.

Ollé ha publicat els lli-
bres de poesia De bande-
ra Liberiana (Premi
Guerau de Liost 1993,
Columna, 1994) i Mirall
trencat (Premi Ciutat de
Palma 2001, Proa,
2002). Destaca, a més,
per les seves aportacions
en el món de la traducció
de clàssics xinesos, com
El sentit de la literatura,
de Gao Xingjian. ■

El poemari
‘Bratislava o
Bucarest’ és un sol
poema de 650 versos

Manel Ollé
rep el Ferrater
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