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Guillem Brull, de vint-
i-quatre anys, tenia encara
un contracte per tres anys a
Hèlsinki, on ha interpretat
destacats papers solistes,
però ha decidit abandonar
la companyia «i fer un can-
vi en la trajectòria artísti-
ca», segons ha explicat a
aquest diari.

El paper de primo balle-
rino a l’escena palermita-
na (és el tercer teatre amb
més capacitat d’Europa)
l’ha obtingut gràcies a una
invitació que comparteix
amb els primers ballarins
de l’Òpera de París.

En el muntatge de La
Bella Dorment Brull ba-
llarà el paper de

l’Ocell Blau, que interpre-
tarà fent parella amb la ba-
llarina italiana Michela

Viola, amb coreografia de
la mítica Irina

Kolpakova,
que és qui
va triar
Brull. El gi-

roní debutarà
el 17 de desem-
bre en la premiè-

re i també ballarà
el 18, 20, 22 i 23
de desembre.

Guillem Brull, fill
de la coneguda profes-

sora de dansa gironina
Maribel Bover, a qui
agraeix «el suport perma-
nent», ha ballat amb
l’Òpera de Roma i l’Òpera
de Zuric, i no descarta con-
tinuar a Palerm. Mentres-
tant, actua el 23 de gener al
Teatre Municipal de Giro-
na, en una gala benèfica
contra el càncer de mama.

El
ballarí gironí
Guillem Brull

El gironí Guillem Brull actuarà
com a primer ballarí al Teatro

Massimo de Palerm
Debutarà el 17 de desembre amb «La Bella Dorment»

● El ballarí gironí Guillem Brull
debutarà el dia 17 de desembre
com a primer ballarí amb la
companyia del Teatro Massimo

CARLES RIBERA / Girona de Palerm, en l’espectacle La Bella Dor-
ment. Brull actuarà a la capital siciliana
després d’haver estat ballarí solista del
Ballet Nacional de Finlàndia, que ha dei-
xat per reorientar la seva carrera.

● Girona. El trompetis-
ta Josep Maria Farràs
actua avui (23 h) al
Sunset de Girona. Jo-
sep Maria Farràs esta-
rà acompanyat per Fe-
de Mazzanti (piano),
Jordi Gaspart (contra-
baix) i Oriol González
(bateria). / EL PUNT

GIRONA
Josep Maria
Farràs, al Sunset

● Figueres. Avui s’in-
augura a Figueres
l’exposició col·lectiva
d’art contemporani
Extensions, que re-
uneix al Castell de
Sant Ferran cinc mos-
tres d’artistes consa-
grats de l’Alt Empor-
dà: Narcís Costa, Mi-
quel Duran, Antoni
Federico, Josep Mi-
nistral i Xavier Case-
lles, «Patxè». Exten-
sions tanca la progra-
mació d’exposicions
de Figueres 2009 Ca-
pital de la Cultura Ca-
talana. / EL PUNT

FIGUERES
Mostra col·lectiva
al castell

● El disc de La marató de
TV3 es podrà adquirir de-
mà, al preu de 9 euros,
amb El Punt. Vull saber
contra què lluito, que és
com s’anomena la cinque-
na entrega d’una sèrie que
al llarg de la seva història
ja ha venut 403.000 còpies
i ingressat 1,6 milions
d’euros per a finalitats so-
lidàries, inclou 19 cançons
interpretades per 27 artis-
tes, i demostra un any més
el gran compromís dels
músics del país en el pro-
jecte, dedicat aquest de-
sembre a combatre les més
de 7.000 malalties minori-
tàries. Com en anys ante-
riors, el disc s’articula
amb versions de clàssics
del pop anglosaxó, quinze
dels quals no havien estat
enregistrats mai en català.
Entre les particularitats del
treball hi ha la participa-
ció, un any més, d’artistes
de fora de Catalunya (Luis
Eduardo Aute, José Mercé
i Paul Carrack canten en
català Streets of Phila-

delphia de Bruce Springs-
teen, No woman no cry de
Bob Marley i How long de
Carrack mateix, respecti-
vament) i unions inaudites
com la que protagonitzen
Leslie dels Sírex, Agustí
dels Diablos, Santi dels
Mustang i Gaby de Salva-
jes. El disc de La marató
inclou també versions en
llengua catalana de Love
me tender d’Elvis Presley
(que canta Marina Ros-
sell), Sailing de Rod Ste-
wart (Pep Sala), Feeling
good de Michael Bublé
(Jarabe de Palo) i Heroes
de David Bowie (David
Carabén de Mishima). El
disc només es podrà com-
prar amb el diari de demà.

El disc de «La marató»,
amb vint-i-set artistes i
dinou cançons, es ven

demà amb El Punt
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