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■ Demà, el grup de teatre Xauxa 
de Valls presentarà la seva cin-
quena obra al Teatre Principal de 
la ciutat. Es tracta de Pànic, on 
es representa un sopar familiar. 
El que es recapti de les entrades, 
que tenen un preu de 2 euros, se-
rà destinat íntegrament al men-
jador social vallenc La Taulada, ini-
ciativa impulsada pel claretià pa-
re Joan Font, rector de la parròquia 
del Lledó. 

Tal com explica una de les in-
tegrants del grup de teatre, Ma-
ria Company, els diners sempre 
havien estat donats a La Marató 
de TV3. «Enguany, però, hem de-
cidit invertir-los en una causa 
més propera a la nostra ciutat 
com és La Taulada», destaca. 
Aquest menjador social és un es-
pai posat en marxa al desembre 
del 2013 amb l’objectiu d’oferir 

a les persones que es troben en 
una situació precària una taula 
on poder seure a l’hora de dinar. 
Ja en diferents ocasions, La Tau-
lada ha rebut diners de recapta-
cions fetes en espectacles dels 
teatres vallencs, com va ser el cas 
del concert d’In Crescendo o la re-
presentació de La pedra foguera, 
organitzada pel Col·legi Claret. 

Ara és el grup Xauxa qui s’afe-
geix a la causa, un grup de teatre 
format l’any 2011. Són 14 perso-
nes que, sota la direcció de Lina 
Pàmies, cada any presenten una 
obra inèdita, escrita per ells ma-
teixos i sempre de caire còmic. 
«La realitat sempre supera la fic-
ció i és per això que no necessitem 
més inspiració que la vida matei-
xa per inventar-nos les nostres 
pròpies obres», remarca Maria 
Company. 

Inicialment, el grup estava for-
mat per exalumnes de l’escola La 
Candela de Valls. Segons Com-
pany, la idea va sorgir el 2010 amb 
l’objectiu que tots aquells que de 
petits havien fet teatre amb la 
professora del centre, Lina Pà-
mies, es poguessin tornar a reu-
nir i seguir actuant. Tal com ex-
plica, «el projecte va arrencar 
amb força i va tenir tant d’èxit 
que els professors de l’escola van 

decidir unir-se a nosaltres». Amb 
el temps, Xauxa es va anar obrint 
i actualment les portes estan ober-
tes a tothom. «La finalitat, al cap 
i a la fi, és reunir gent a qui li apas-
sioni aquest art per passar grans 
estones assajant», afegeix. Ara, 
cinc anys després de la posada en 
funcionament, presenten la se-
va cinquena obra, Pànic, «on no 
es fa res més que representar un 
sopar familiar».–M. PLANA
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Xauxa presenta la seva obra 

en benefici de La Taulada

Imatge promocional de la cinquena obra del grup teatral vallenc Xauxa, 
‘Pànic’. FOTO: GRUP DE TEATRE XAUXA DE VALLS

Barberà de la 
Conca té nou 
fullet turístic

TURISME

■ L’Ajuntament de Barberà de 
la Conca ha publicat un nou 
fullet turístic del municipi, 
una acció que s’ha fet amb la 
col·laboració del Servei de Tu-
risme del Consell Comarcal. 
L’objectiu és donar a conèi-
xer els recursos turístics de 
Barberà a través d’una publi-
cació que també serà consul-
table per Internet a través de 
la web del municipi. 

Al fullet hi ha informació 
sobre alguns dels atractius tu-
rístics, com el castell templer, 
el celler modernista, la Ruta 
de l’Anella Saludable o les vi-
sites guiades. A més a més, 
també s’exposen els serveis 
de restaurants, allotjament, 
comerços i els cellers que hi 
ha a la població. De moment 
s’han editat un total de 2.000 
exemplars.

MONTSE PLANA  

Un total de tres actuacions de mú-
sica clàssica s’han programat per 
a aquest estiu al santuari de Sant 
Magí de la Brufaganya, al terme 
municipal de Pontils (Conca de 
Barberà). Els concerts es realitza-
ran entre el juny, el juliol i l’agost 
en el context de les Nits Musicals 
a la Brufaganya, que enguany ar-
riben a la quarta edició. 

Com els anys anteriors, el ci-
cle torna a apostar per formacions 
musicals del territori. En aquest 
sentit, la inauguració anirà a càr-
rec de les vila-secanes que con-
formen el Cor de Cambra Feme-
ní Scherzo. Sota la direcció de Síl-
via Gil-Pérez, les 14 components 
faran ressonar les seves veus fe-
menines per les parets del santu-
ari en la primera nit del cicle. 

L’11 de juliol arribarà la sego-
na actuació. Aquesta vegada se-
rà el torn del duet format per la 

violinista Kalina Macuta i el pi-
anista Daniel Blanch. La forma-
ció, creada a Barcelona el 2002, ofe-
rirà un repertori que donarà a co-
nèixer obres d’importants músics 
catalans del segle XX, com Xavi-
er Montsalvatge, Frederic Mom-
pou o Eduard Toldrà; així com de 
polonesos, amb Karol Szyma-
nowski, Grazyna Bacewicz i 
Mieczslaw Karlowicz; i també 
grans obres clàssiques. 

La quarta edició de les Nits 
Musicals a la Brufaganya tanca-
rà el 8 d’agost de la mà de Terras-
sa 48. Orquestra de Cambra  
(OCT48). La formació arribarà 
al santuari de Sant Magí pocs di-
es després d’haver realitzat jun-
tament amb la Regidoria de Cul-
tura de la Ciutat i el Bisbat de Ter-
rassa el Festival d’estiu Seu d’Ègara 
amb l’església de Sant Pere de 
Terrassa com a escenari. 

Les Nits Musicals a la Brufaga-
nya és un cicle de concerts de mú-

sica clàssica organitzada per l’As-
sociació d’Amics de Sant Magí de 
la Brufaganya que té com a ob-
jectiu convertir el santuari en un 
espai de difusió cultural. Des de 
la primera edició del cicle, els or-

ganitzadors han apostat per la 
«qualitat dels intèrprets i la jo-
ventut dels components», dos 
elements que s’han convertit en 
les principals característiques 
dels concerts. 

Totes les actuacions de la quar-
ta edició del festival tindran lloc 
en dissabte i a les 21.30 h. El preu 
de les entrades és de 14 euros, 
mentre que l’abonament per als 
tres concerts és de 35.
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La música clàssica omplirà un 

estiu més el santuari de Sant Magí
El Cor de Cambra Femení Scherzo, la violinista 
Kalina Macuta i el pianista Daniel Blanch i 
Terrassa 48. Orquestra de Cambra seran les 
tres agrupacions que actuaran durant el cicle

Terrassa 48. Orquestra de Cambra seran els encarregats de tancar el cicle de la Brufaganya. FOTO: DT

CAMP La 10a Ruta de Tapes de Valls, al juny. La nova edició d’aquesta 
ruta gastronòmica organitzada per l’Associació de restauradors de Valls 
es desenvoluparà enguany entre el 15 i el 21 del proper mes de juny.
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