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El dramaturg Jordi Galceran ha
estat guardonat amb el Premi Ce-
res 2014 al Millor Autor Teatral per
El crèdit, obra estrenada a Ma-
drid i a Barcelona, en castellà i en
català i amb producció saltenca,
segons va informar ahir el Festival
Internacional de Teatre de Mèrida,
que atorga aquests guardons.
Galcerán ha rebut el premi per
unanimitat del jurat, que ha valo-
rat la qualitat de la seva obra, duta
a escena pels actors Carlos Hipó-
lito i Luis Merlo, a Madrid, i Jordi
Boixaderas i Jordi Bosch, als esce-
naris catalans. 

El crèdit, que ja ha estat tradu-
ïda a quatre idiomes, està produ-
ïda per l’empresa de Salt Bitò Pro-
duccions i va nèixer de la prime-
ra edició del Torneig de Drama-
túrgia Catalana del Festival Tem-
porada Alta. Va ser el primer gua-
nyador d’aquest torneig i també del
Torneig de Dramatúrgia que va en-
frontar autors catalans i argen-
tins en el petit Temporada Alta que
es fa a Buenos Aires. 

El text aborda la situació d'un
home que no té avals ni propietats,

només la seva veritat i la seva «pa-
raula d'honor» per poder obtenir
els diners d'una entitat bancària
que li permeti tirar endavant amb
la seva vida. El director del banc li
denega el crèdit i es desencadena
una complicada i hilarant situació
que ha captivat per igual crítica i
públic en el temps que ha estat en

cartell. A Girona, per exemple,
s’ha pogut veure al Teatre de Salt
i també al festival de la Porta Fer-
rada de Sant Feliu de Guíxols.

Jordi Galceran (Barcelona,
1964) és actualment l'autor teatral
amb més reconeixement interna-
cional, una projecció que va ob-
tenir arran de l'èxit de la seva obra
El mètode Grönholm, traduïda i re-
presentada en més de 60 països i
duta fins i tot al cinema.

A més de dramaturg, Galceran
és traductor i autor tant de sèries
de televisió com llargmetratges i ha
realitzat, entre d'altres, l'adaptació
de Conversaciones con mamá, de
Juan Echanove.

En les dues edicions anteriors
dels Premis Ceres van ser guar-
donats amb com a millor autor Mi-
guel del Arco (2012) i Juan May-
orga (2013). En total són tretze
les categories d'aquests premis,
que es lliuraran el 28 d'agost al tea-
tre romà de Mérida, els guanyadors
del qual se seleccionen d'entre
totes les produccions escèniques
espanyoles que s'han estrenat en-
tre el 21 de juliol del 2013 fins al 19
de juny del 2014.
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Jordi Galceran, premi
Ceres al millor autor 
de teatre per «El crèdit»
L’espectacle, de producció saltenca, va néixer pel primer Torneig 

de Dramatúrgia Catalana del festival Temporada Alta de Girona


El dramaturg Jordi Galceran. 
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Una lectura de poesies de Joan

Vinyoli acompanyat d’un concert
de música jazz i un tast de vins és
una de les propostes que fa l’Ins-
titut de Cultura d’Olot per  acostar-
se a la commemoració del cente-
nari del poeta. Serà a les 10 de la nit
al pati de l’Hospici de la capital de
la Garrotxa i es titula Encara les Pa-
raules. Els rapsodes olotins Santi
Jou i Montserrat Mundel, mem-
bres del col·lectiu Rapsòdia. Veus
Literàries, recitaran una vintena de
poesies de Joan Vinyoli acompa-
nyats de la música del grup de jazz
Pau Terol Trio. La vetllada es com-
plementarà amb una degustació
de vi per a tots els assistents. En-
cara les paraules és una producció
de la biblioteca pública Xavier
Amorós de Reus i compta amb el
suport de la  Xarxa Transveral i de
DO Catalunya. Amb aquesta pro-
posta Olot es torna a sumar a la
commemoració de l’Any Vinyoli, ja
ho va fer durant l’acte de lliurament
dels Premis Literaris Ciutat d’Olot
2014 amb l’espectacle Intensa-
ment Vinyoli. 

D’altra banda, i dins el cicle
Música al Parc, els Terrassa 48

 Orquestra de Cambra oferirà un
concert a la carta. Amb l’ajuda de
l’actriu Alícia Pérez s’oferirà al pú-
blic un menú d’obres a escollir: en-
trant, primer, segons i postres i se-
ran els assistents que decidiran
quines peces interpreten. El menú
inclourà música de totes les èpo-
ques i de tots els estils: des de la
suite barroca al tango, peces autors
coneguts com Haendel, Mozart o
Mendelssonhn i autors per a pa-
ladars més agosarats amb músi-
ques de Jenkins, Walters o Piaz-
zolla. Serà diumenge a dos quarts
de la set del vespre, al Parc Nou
d’Olot.
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La capital de la Garrotxa
acull diumenge un concert a
la carta on el públic escollirà
quines obres vol sentir



Olot se suma a l’Any
Vinyoli amb una vetllada
amb jazz, poesia i vi

L’actriu Alícia Pérez. 
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La sonda espacial Rosetta, una
missió de l'Agència Espacial Eu-
ropea (ESA), ha enviat les imatges
que confirmen que ha assolit amb
èxit el seu màxim acostament al
cometa al qual persegueix des de
fa deu anys. La trobada de la Ro-
setta amb el cometa 67 / P Chu-
ryumov-Gerasimenko s'ha  produït
a les 09.00 hores GMT, si bé la con-
firmació va arribar una mitja hora
després perquè la nau està a una
distància de 400 milions de quilò-
metres de la Terra.

Prèviament, el director general
de l'ESA, Jean-Jacques Dordain
va qualificar la missió Rosetta d’
«única» pels seus «reptes tecno-
lògics» i «la precisió de la seva
navegació». La Rosetta estava a una
distància d'uns 100 quilòmetres del
cometa i es desplaçava a una ve-
locitat de 775 metres per segon en
el moment de la trobada.

A partir d'ara, els dos viatjaran
junts per l'espai, previsiblement
fins a finals del 2015; i cada dos o
tres dies, els científics «han d'anar
corregint» les lleugeres desvia-
cions d'òrbita de la sonda respec-
te al cometa, ha explicat Luisa
Lara, científica i investigadora de

l'Institut d'Astrofísica d'Andalusia
(IAA-CSIC). Concretament, a la
missió Rosetta, la (IAA-CSIC) par-
ticipa en dos dels onze instru-
ments científics que porta incor-
porada la sonda: Osiris i Giada.
Que inclouen dues càmeres d'al-
ta resolució i sensors per mesurar
la massa, velocitat, moment i flux
de les partícules de pols que des-
prèn el cometa.

Segons l'ESA, «durant el seu
viatge de deu anys, la Rosetta ha ar-
ribat a una distància de 790 milions
de quilòmetres del Sol i, final-
ment, ha trobat l'òrbita del co-

meta». La sonda acompanyarà
durant el proper any a l'estel per
analitzar tot el que li passa, veure
com es desenvolupa la seva acti-
vitat, com es genera la cua, i què
passa a mesura que s'acosta al
sol. A més, l'ESA «estudiarà en
detall el desenvolupament de la
coma del cometa (el núvol de pols
que envolta el cometa),  l'aigua que
té dins i l'expulsió d'aquesta, quin
tipus d'aigua és i si és com la de la
Terra, el que donaria l'explicació
que els cometes van portar l'aigua
a la Terra», explicava el director de
Ciència de l'ESA, Álvaro Gimé-

nez Cañete.
La nau volarà en una òrbita artifi-
cial molt a prop del cometa a una
distància de pocs quilòmetres i es-
tudiarà també el seu entorn i el seu
nucli. La Rosetta, que deu el seu
nom a la pedra que va permetre
desxifrar els textos jeroglífics dels
egipcis, llançarà al novembre un
mòdul d'aterratge que mesurarà el
camp magnètic d'aquest estel i
prendrà proves, de fins a 30 centí-
metres de profunditat, dels mate-
rials de la superfície del nucli en la
fase de màxima activitat, quan
s'acosta al Sol. 

DARMSTADT (ALEMANYA) | EFE/DDG

La sonda
Rosetta

aterrant al
cometaLa sonda Rosetta

atrapa el cometa
que segueix des
de fa 10 anys

És la primera vegada a la història que una nau
espacial s'acosta tant a un cometa 
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MISSIÓ HISTÒRICA LA QUE HA ACONSEGUIT L’ESA . Periodistes i convidats segueixen la trajectòria de la
sonda espacial Rosetta en un esdeveniment de l'(ESA) a Darmstadt (Alemanya), ahir dimecres. Fotografia del
cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko captada per la camara Osiris, que incorpora la nau Rosetta, el passat 3 d’agost.

1

2



1 2

Victoria Beckham posarà a la
venda prop de 600 peces i traurà a
subhasta una desena de peces
pertanyents al seu armari per tal de
recaptar fons per mothers2mo-
thers, una ONG establerta a Sud-
àfrica que presta assistència i edu-
cació sanitària a mares amb sida.

Aquesta iniciativa, que comen-
çarà el 20 d'agost a través d'una
web especialitzada en venda de
roba de firmes de luxe, The Outnet,
va sorgir arran d'una visita de Vic-
toria al país africà el febrer passat,
al costat de l'editora de moda
Anna Wintour , on va conèixer a

Mitch Besser, la fundadora d'a-
questa entitat. «Totes aquestes pe-
ces tenen un valor especial per a
mi, estan unides a records amb
David o amb els nens. Moltes d'a-
questes peces han estat realitzades
en exclusiva per a mi», assenyala
Victòria, que creu en la responsa-
bilitat «com a dona» de fer tot el
possible per «donar suport i ajudar
a altres dones». A més de les peces
a preu fix, l'ex Spice Girl ha selec-
cionat una desena de peces que
guarden un valor «històric i per-
sonal» especial per a la dissenya-
dora, que seran subhastades del 20
al 24 d'agost a la mateixa web.
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Victoria Beckham ven part
del seu vestuari per una
causa solidària a Sud-àfrica

Una nina «supervivent» del
Titànic s’exposa a un museu

La nina de porcellana que Eva
Hart, supervivent del naufragi del
Titanic, citava en les seves me-
mòries, ha acabat a Ayamonte
(Huelva) després de ser rescatada
per Abel Federico Nogueiras el
1977, i aquesta icona de valor in-
calculable d'aquella nit de 1912 es
pot veure ara en un museu d’Aya-
monte, una localitat de Huelva. La
història de com ha arribat aques-
ta nina des de l'Atlàntic Nord a Aya-
monte 102 anys després de l'en-
fonsament, la protagonitza Teresa
Martín, una veïna de la localitat
d'Ayamonte, que ha tingut des de
petita nines de tota mena, una de
les seves grans passions. Amb to-
tes les que ha anat reunint al llarg

de la seva vida, unes 300, ha posat
en marxa un museu i ha aconse-
guit que «La nina del Titànic» sigui
una de les seves estrelles, tot i que
el temps ha fet efecte en la nina ori-
ginal i tan sols es conserva el cap
buit. Com explica Martín, es trac-
ta d'una nina de molta qualitat,
«feta de porcellana, ja que de no
haver estat així no hauria pogut
aguantar el pas del temps enfon-
sada al mar». La propietària d'a-
quest tresor no ha fet pública la
quantitat que va pagar per la nina,
però per a ella ha dissenyat un dels
millors racons del seu museu aya-
montino, un dels pocs d'Espanya
dedicat a aquesta temàtica. El mu-
seu dedicat a les nines fa tan sols
quatre mesos que es va obrir.

AYAMONTE (HUELVA)| EFE

Els cinemes IMAX Port Vell de
Barcelona i els de Madrid tancaran
les seves portes atès a la important
baixada d'espectadors de les sales
i a problemes econòmics. Aquests
són els motius que va donar l'em-
presa als treballadors a Barcelona
en una reunió que van mantenir el
22 de juliol, tal com van explicar
fonts dels treballadors. El cinema
IMAX de Barcelona, situat al Port
Vell, es va estrenar el febrer del
1995. Els dos cinemes tancaran les
portes passat l’estiu. 
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Els cinemes IMAX
tancaran les seves
portes passat l’estiu

CINEMA 3D

Les autoritats de la ciutat xine-
sa de Karamay, al nord de la regió
septentrional de Xinjiang han llan-
çat una normativa que prohibeix
utilitzar els autobusos a les dones
cobertes amb vel o als homes amb
barba abundant. Tampoc podran
pujar als autobusos públics les
dones amb «yilbab», vestit islàmic
que permet veure només la cara i
les mans, o els que porten  el clàs-
sic símbol de la lluna creixent.
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Prohibeixen viatjar en
bus per ser pelut

L'anglesa Marianne Faithful ha
revelat que el seu exnòvio, el tra-
ficant de drogues Jean de Breiteuil,
«va matar per accident» el líder de
The Doors, Jim Morrison, segons
publicava ahir la revista musical
britànica Mojo. L’actriu sembla
confirmar així una de les moltes
versions que han circulat sobre la
mort de Morrison el 3 de juliol de
1971 a París, quan tenia 27 anys.
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A Jim Morrison el van
matar per accident

L’Àlex Deprius Pérez va neixer el dia
3 d'agost al Trueta. Volem donar les
gràcies a tot el personal que ens ha
ajudat. Moltes gràcies!! 
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ENVIEU UNA FOTOGRAFIA RECENT (FORMAT
.JPG) AMB UN TEXT BREU AMB 48 H D’ANTE-
LACIÓ A  fets.diaridegirona@epi.es
(INDICANT EL DIA DE LA FELICITACIÓ)


