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CONSELLS

Experiència =
SOLUCIONS!
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VILAFRANCA DEL PENEDÈS

ESTALVI D’ENERGIA
A LA LLAR
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Un consell d’estalvi
energètic a la llar és
procurar posar la
rentadora en marxa un
cop estigui plena. La
rentadora consumeix la
mateixa quantitat
d’energia tant si està
plena com si no ho està.
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BORJA BALSERA

El naixement de la seva filla Matil-
da, ara fa deu mesos, ha comportat
una important transformació profes-
sional en la vida del figuerenc Xavi
Sais. Després de tretze anys treballant
sota la direcció d’Albert Boadella, a
Els Joglars, ha decidit aturar màqui-
nes, establir-se a l’Empordà i dedicar-
se a la seva recent paternitat. “Amb Els
Joglars, t’hi cases. Han estat tretze
anys de gires contínues. A casa, sem-
pre tenia una maleta oberta prepara-
da per marxar. Amb Els Joglars, he fet
realitat el meu somni, però ara em
toca viure’n d’altres, de somnis, a prop
de la meva filla i la meva parella”, con-
fessa l’actor.

Ell es defineix com un pedagog del
teatre, ja que, a banda d’haver-se for-
mat com a actor –els primers estudis
de teatre els va fer a l’Escola Nancy Tu-
ñón de Barcelona–, també ha treba-

Un joglar pedagog del teatre

Xavi Sais
ACTOR

llat com a professor. Trepitja escena-
ris com a professional des del 1997. 

El cuc per la interpretació li va des-
pertar el també actor Richard Elel-
man. “Jo treballava en una agència de
viatges, a Figueres, i a en Richard i a
altres professors d’anglès els venia els
bitllets per anar a Londres. Ell dirigia
la Shakespeare Theatre i un dia em va
dir que jo tenia aspecte de García Lor-
ca. Jo no havia fet mai teatre, ni tan
sols Els Pastorets, i tot i així em va pro-
posar fer de narrador en una obra”, ex-
plica Xavi Sais. L’experiència va ser re-
veladora per a ell. “Allò va ser el que
en diem el verí del teatre”, es convenç.

La seva entrada a Els Joglars,  la re-
corda com “fascinant”. “Jo els enviava
cartes, però sabia que era una troupe
molt tancada, ja que sempre treballen
els mateixos”, comenta. Va participar
en el càsting del muntatge Daaalí, per
al paper d’infermer del pintor, però no
va tenir sort. Va haver de passar un
temps perquè Els Joglars li obrissin la
porta. Va ser el 2003, per a El retaule

de les meravelles, i des d’aleshores ha
estat present en tots els espectacles de
Boadella, fins avui. De fet, l’última
producció, VIP, segueix de gira i Xavi
Sais encara forma part de l’elenc d’ac-
tors, fins a final d’any. “Hem d’anar a
Guanajuato, a Mèxic, i també a Ou-
rense i Molina de Segura”, diu.

Tot i que el verí del teatre li corre
per les venes, l’actor figuerenc no no-
més es mou per escenaris, sinó també
per platós televisius, per interpretar,
principalment, papers capitulars en
sèries. Ha aparegut a Estació d’enllaç,
Secrets de Família, El cor de la ciutat,
Nissaga de poder i Polseres vermelles,
entre altres. El seu treball a la petita
pantalla de TV3 es pot veure aquests
dies entre fogons a la popular teleno-
vel·la La Riera.  

Té clar que el canvi de rumb que ha
donat a la seva vida professional no
l’allunyarà del món de la interpreta-
ció. “La meva intenció és poder se guir
treballant, però establert a l’Empor-
dà”, conclou.

Mairena Rivas
redaccio@emporda.info
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Xavi Sais (Figueres, 1969) ha passat els últims tretze anys treballant d’actor a la companyia Els Joglars. Ha
participat en nombroses obres de teatre, sèries de televisió i fins i tot en dos llargmetratges. Aquests dies, el
podem veure encarnant el paper del cuiner Pinyol a la popular sèrie de sobretaula «La Riera» (TV3).

El Perfil

Segueix-nos a @emporda_info

PARTICIPI VOL DONAR-NOS LA SEVA OPINIÓ?

Rosa E. Massaguer. @ROSAMASSAGUER 

“#DiaSenseCotxes és per aquest
motiu que molts dels que avui

anem amb el tren MD Figueres-BCN no
tenim seient? A peu dret.”

Xavier. @XAVI_FIGUERES

“Hola @ajfigueres , sabeu que lo
dels pisos ocupats J tutau se us en

va de les mans? Gràcies x cobrar l'ibi
fracciont puntualment. #Figueres”

Pere Tubert Juhé PhD. @DRTUBERT 

“@islandiarac1 Sóc empordanès i
des de fa uns mesos treballo a

Madrit, però no tinc gaire res interessant
per explicar. Ja em sap greu.”

Jordi Masbernat. @JORDIMASBERNAT

“Visitant la exposició de Quim
Serrano a Cadaqués NO US LA

PODEU PERDRE!!! ” 

Guillem Company. @GUILLEMCOMPANY

“Seure a terrassa de Gràcia 
i que no tinguin cervesa amb

alcohol. Deu ser tan provable com
trobar-te un hipster als aiguamolls de
l'Empordà.”

brauedicions. @BRAUEDICIONS

“Èxit de la trobads a Mas Paltré
(Port de la Selva) en motiu de

l'edició del llibre "Els masos perduts del
Cap de Creus" d'Arnald Plujà. ”

Marta Felip. @MARTAFELIP

“M'he reunit amb el Consell
Municipal de Salut de #Figueres

per tractar situacions i problemàtiques
relacionades amb la salut a la ciutat”

Trenesmania.com.@TRENESMANIACOM

“⚠ Por causas ajenas a
asociaciones suspendidos los

trenes históricos ZGZ-Cariñena en 
el Tren Azul (25/09) y BCN-Portbou en
Talgo III (01/10)”

Pep Torner. @PEPTORNER 

“La sala de la @BiblioFigueres ben
plena per sentir a Josep Ramoneda

al cicle refugiats”

Ferran Adrià. @FERRANADRIA 

“#FerranCentelles refleja todos sus
años y experiencias en #elBulli en

su magnífico libro #QuéVinoConEstePato
@Planeta_Gastro ¡Felicidades!”

(Reproducció literal de les opinions que s’han

publicat a Twitter durant els darrers dies)
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LLEGIT AL   TWITTER


