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�Hazte banquero – tarjetas black.
Todo lo que quisieron ocultarte,
l’espectacle que revela la intriga
del cas Bankia i les «targetes
black», arribarà al Teatre de Salt
aquest dissabte. El tema torna a
estar de màxima actualitat des-
prés de la recent sentència de l’Au-
diència Nacional, que ha con-
demnat l’expresident de Caja Ma-
drid  Miguel Blesa, i l’expresident
de Bankia i exministre d’econo-
mia Rodrigo Rato, pel delicte
d’apropiació indeguda.

La trama de l’obra s’ha creat a

partir dels correus iltrats de Blesa,
que van arribar des d’una font
anònima a la plataforma Mpa-
Rato, impulsada pel moviment
ciutadà X-net un any després de

les manifestacions del M, amb
l’objectiu de descobrir els respon-
sables reals de la crisi econòmica.

A l’escenari, la interpretació
d’Albert Pérez, Josep Julien i Elies
Barberà s’acompanya de gràics,
números i itxes personals projec-
tades a una pantalla, que amb les
paraules textuals dels implicats
conformen una obra que l’activis-
ta Simona Levi, la seva directora,
anomena de «teatre de dades».
Després de l’espectacle hi haurà
un col·loqui postfunció amb la
mateixa Simona Levi, organitzat
pel Club de la Ciutat Invisible.

«Hazte banquero», de Simona
Levi, porta al Teatre de Salt el
cas de les «targetes black»
La trama de l’obra s’ha creat a partir dels correus filtrats de Miguel Blesa
Després de l’espectacle hi haurà un col·loqui amb la mateixa autora

� Amb motiu del desè aniversari
de la mort d’Elvira Gràcia i Tomàs,
l’Arxiu Municipal de Santa Cristi-
na d’Aro muntarà una microexpo-
sició dedicada a la poetessa, nas-
cuda a Barcelona i resident a la
vila. La mostra es podrà visitar a
l’Espai Ridaura dissabte dia ,
coincidint amb el lliurament de
premis del Concurs de Microre-
lats, del Punt d’Igualtat.  DDG GIRONA

LLETRES

Santa Cristina d’Aro ret
tribut a Elvira Gràcia

Breus

ART

Camprodon busca obres inèdites de l’artista
Manel Surroca per a una exposició al monestir

� Amb motiu del centenari del naixement del pintor i escultor cam-
prodoní Manel Surroca (-), l'Ajuntament farà una exposició
que s'inaugurarà aquest estiu al monestir de Sant Pere. La particularitat
de la iniciativa és que s'ha fet una crida perquè aquells ciutadans que
tinguin obra ho donin a conèixer i, si volen, la cedeixin per la mostra
si acaba essent seleccionada. D'aquesta manera, es vol fer alorar obra
inèdita que no està catalogada perquè l'artista venia directament a par-
ticulars i no hi ha cap registre de les peces que va arriar a produir durant
la seva llarga trajectòria. La crida es va fer el mes d'octubre i des de lla-
vors ja han rebut  fotograies d'obres de particulars.  ACN CAMPRODON

� El periodista radiofònic Jordi
Basté debuta com a novel·lista al
costat del dramaturg Marc Artigau
amb Un home cau, un títol escrit
a quatre mans en el qual un sin-
gular detectiu anomenat Albert
Martínez haurà de descobrir els
secrets més foscos d'una família
adinerada de Barcelona. En una
trobada ahir amb periodistes,
Basté, que va dir sentir-se més cò-
mode darrere d'un micròfon que
com a entrevistat, va explicar que
va conèixer Artigau fa uns quatre
anys, després d'una lectura teatral
a Sabadell, i d'allà va néixer una
amistat que els ha portat a un ar-
tefacte literari, en el qual hi ha in-
triga, eutanàsia, homosexualitat i
algun mort.  EFE BARCELONA

LLIBRES

Jordi Basté debuta
com a novel·lista al
costat Marc Artigau

� La dramaturga Claudia Cedó
participarà dissabte vinent (h)
a la inauguració de l’exposició 
anys d’escenaris especials, a la Sala
d’Exposicions El Tint, de Banyo-
les. L’exposició proposa un reco-
rregut per mostrar totes les cares
d’aquest projecte que utilitza el
teatre com a eina d’intervenció
psicològica. Fotograies dels es-
pectacles, dels assajos, de les
emocions dels instants abans de
pujar a l’escenari, acompanyades
d’elements d’atrezzo, disfresses,
decorats i altres elements. Clàudia
Cedó i Marta Iglesias, professora i
ajudant de direcció, seran a l’acte,
al costat d’alumnes de diversos
centres i fundacions on actua el
projecte.  DDG GIRONA

BANYOLES

Claudia Cedó inaugura
la mostra dels 10 anys
d’Escenaris Especials

Josep Fernández i la seva dona, davant un quadre de Surroca. ACN

Un jove quartet de corda
interpreta Mozart a Girona
� L’Indomeneo String Quartet,
format per quatre joves, interpre-
tarà obres de Mozart i Schubert
demà divendres a l’Auditori Via-
der de Girona (h). 

E. Kudryashova dona a Roses el
quadre «Peixos de mar»
� L’artista Elena Kudryashova va
fer ahir donació del quatre Peixos
de mar a la població de Roses, va
informar l’Ajuntament. 

Una escena de l’obra.


