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Xalana celebra vint anys amb un espectacle
en què convida a l’escenari actors i amics

El grup de teatre Xalana celebra
enguany el 20è aniversari de la se-
va fundació. La formació ha estre-
nat cada any per la festa major
una obra, i enguany vol posar en
escena un espectacle diferent en
el qual s’impliqui la gent que ha
format part de l’equip durant
aquests anys, «i els seus amics»,
com explica una portaveu del
grup, Sílvia Sanfeliu.  Per això,
l’espectacle es titula «Xalana +
amics». Serà una representació de
diversos esquetxos  que duran a
terme una vintena llarga d’actors.
I hi seran representats tots els gè-
neres, des del musical fins a la co-
mèdia, passant pels monòlegs i al-
guna escena d’una obra dramàti-
ca, amb durades diverses. La
qüestió, diu Sílvia Sanfeliu, «és
gaudir d’una festa, passar-ho bé», i
recordar les obres que ha posat en
escena la companyia. Sanfeliu ex-
plica que aquest espectacle, que
no té cap guió previ i que «és una
visió històrica del grup, no cronolò-
gica», és també «una reivindicació
de la improvisació, perquè s’està
creant a mesura que s’està assa-
jant». «Xalana + amics» no serà
l’obra que representi el grup quan
sigui hora de fer els bolos. El més
segur, diu Sílvia Sanfeliu, és que
sigui «Magnòlies», l’obra que van

estrenar l’any passat, la que re-
presentaran la propera tempora-
da als escenaris d’altres pobla-
cions.

Pel que fa a «Xalana + amics»,
un espectacle de «‘variétés’ diver-
ses», com diu Sílvia Sanfeliu, es
representarà dos dies, el 5 i 6 de
juliol a Cal Gallifa, i contindrà
«alguna sorpresa». L’entrada serà
gratuïta i els espectadors seran re-

buts a l’exterior de l’edifici amb
un muntatge teatral. Si l’any pas-
sat es va recrear una perruqueria,
perquè tenia relació amb
«Magnòlies», enguany els espec-
tadors hauran de passar per un
photo call, és a dir, per la tarima
per la qual passen els personatges
famosos quan assisteixen a estre-
nes, inauguracions i altres esdeve-
niments socials, per sotmetre’s a

les fotografies i preguntes de
papparazzi i periodistes. Una al-
tra diferència amb representa-
cions anteriors del grup és que
durant l’espectacle d’enguany hi
haurà servei de bar, i que en aca-
bar la representació la festa
s’allargarà «amb una mica de mú-
sica i ball, per a qui es vulgui que-
dar a celebrar-ho».
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Representació de «Magnòlies», l’última obra que ha estrenat Xalana, per la festa major de l’any passat

El concurs de
truites obre la
convocatòria a
joves de 8 a 14 anys 

El concurs de truites de la
Festa Major de Sant Joan ja és
una de les activitats clàssiques
del programa d’actes. Enguany
celebra una nova edició el di-
mecres dia 25, a partir de les 11
del matí, a Cal Gallifa. En-
guany continua oberta la cate-
goria infantil i juvenil, que es
va convocar l’any passat per
primer cop. Tot i que només va
tenir un únic concursant,  els
organitzadors, el Grup Pesse-
brístic del carrer del Riu, espe-
ren que enguany hi hagi més
joves que perdin la por i pre-
sentin les seves creacions. Les
truites s’han de portar a Cal
Gallifa, fins a les 12 del migdia,
i hauran de contenir 8 ous. Els
ingredients i l’elaboració es
deixen a la imaginació de ca-
dascú. S’atorguen tres premis a
la millor degustació i tres més a
la millor presentació. Per parti-
cipar-hi cal inscriure’s abans
del dimecres dia 18 a Calçats
Susanna, al carrer Major. Des-
prés del concurs es farà la mos-
tra gastronòmica, que enguany
serà a càrrec del xef urgellenc
Diego, del restaurant Ca l’A-
mador, de Josa del Cadí. Els
plats que elabori es tastaran en
acabar la mostra.
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