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TELEVISIÓ El «Doctor Who»
compleix mig segle
La cadena britànica BBC commemora l’efemèride
amb l’emissió, per a un total de 75 països, d’un
episodi especial.  52
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FETS Tècniques menys agressives
per prevenir la mort sobtada 
L’hospital Clínic de Barcelona presenta els darrers avenços en la lluita
contra les malalties cardíaques i hepàtiques. 45

L'actor Xavier Ribera-Vall, amb
una àmplia trajectòria artística de
la qual destaca la seva participació
amb la companyia Dagoll Dagom,
interpretarà Josafat en el musical
del mateix nom que produeix el
Teatre Municipal de Girona inspi-
rat en la novel·la de Prudenci Ber-
trana, que s'estrenarà el 22 de fe-
brer.

Segons va anunciar ahir l'al-
calde gironí, Carles Puigdemont,
Ribera-Vall estarà acompanyat per
Judith Tobella, Laura Pujolàs i
Marc Pujol en els papers de Fine-
ta, Pepona i Prudenci Bertrana,
respectivament.

El primer assaig d'aquest mun-
tatge va tenir lloc dijous i Puigde-
mont destaca la importància que
«l'Ajuntament realitzi una pro-
ducció d'aquest tipus».

L'alcalde de Girona va donar a
conèixer la relació completa d'in-
tegrants del cor musical i del seu
equip directiu, encapçalat pel dra-
maturg Josep Pujol, com ja s’havia
anunciat anteriorment.

La selecció d'intèrprets va tenir
lloc l'octubre passat a l'Auditori de
La Mercè de Girona, després de la
recepció de 140 sol·licituds.

Les entrades per a Josafat, el mu-
sical es posaran a la venda el prò-
xim 17 de desembre i la voluntat és
realitzar una gira per Catalunya
que inclouria Barcelona.

Girona vol reivindicar amb Jo-
safat una de les icones de la lite-
ratura catalana. El primer musical

de producció pròpia del Teatre
Municipal de Girona és també el
primer que es basa en la cèlebre
novel·la de Bertrana (publicada el
1906), ambientada en la monu-
mentalitat de la catedral, però
també en els seus laberítics pas-
sadissos i escales de cargol. 

Un total de 140 actors i actrius
es van presentar al càsting per
aconseguir algun dels papers de
l'obra però només van passar la se-
lecció quatre protagonistes i un cor
format per sis persones. 

«En moments com l'actual és
important que les institucions
apostem per donar una oportuni-
tat a actors», va afirmar ahir l'al-
calde.

Si l'encarregat de la dramatúr-
gia és Josep Pujol, la música va a
càrrec de Marc Timón i la direcció
recau en Joan Solana. Al cor hi
haurà Elena Martinell, Laia Frigo-
lé, Laia Alsina, Antoni Font, Ferran
Frauca i David Mauricio.

L'equip de Josafat es completa
amb Andreu Badii a la coreografia,

Quim Paredes als audiovisuals, Iu
Gironès com a responsable d'es-
cenografia i vestuari, Jordi Llon-
gueras al capdavant de la il·lumi-
nació, Jordi de la Torre com a co-
ordinador tècnic, Su Hernández de
regidora, Jordi Rutés s'encarrega
del disseny de so, Marta Fluvià és
la productora executiva i la pro-
ducció és del Teatre Municipal de
Girona.

L'adaptació que ha fet Pujol es
manté fidel a l'obra, amb lletres
que han intentat captar la seva es-

sència. El que sí que ha calgut és fer
créixer alguns personatges que a la
novel·la queden com a més se-
cundaris, com és el cas de la Pe-
pona, una prostituta. 

Una de les novetats és la incor-
poració del mateix Prudenci Ber-
trana dalt de l'escenari. El format
escollit és el d'un musical popular
per arribar a un públic ampli.
Comptarà amb una orquestra de
cambra amb 14 músics en direc-
te i el quartet de veus principals es
complementarà amb el cor.
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L’actor Xavier Ribera-Vall interpretarà
«Josafat» al teatre Municipal de Girona 

Comencen els assajos per posar en escena el 22 de febrer el musical inspirat en la novel·la de Prudenci Bertrana

Xavier Ribera-Vall, al centre, el més alt, acompanyat dels altres artistes, gestors culturals i polítics implicats. 

ANIOL RESCLOSA

La Diputació de Girona orga-
nitza el concert de cloenda a les
comarques gironines dels 125
anys de la cobla La Principal de
la Bisbal. L’acte, que és gratuït,
tindrà lloc el 7 de desembre
(20h) a l’Auditori de Girona. El
concert, inclòs en el programa
d’actes de la Marató de TV3, es
convertirà en l’espectacle del ci-

cle de Concerts de Músics de Co-
bla del 2014 que ofereix la Di-
putació als ajuntaments giro-
nins.

El concert, que porta per títol
La Principal, d’un arbre amunt,
aplega un total de disset inter-
pretacions, dins un recorregut
pels 125 anys de la cobla. Entre
les peces interpretades hi ha Per
tu ploro, de Pep Ventura; Sal i pe-

bre, de Ricard Viladesau; L’emi-
grant, d’Amadeu Vives; La san-
ta espina, d’Enric Morero, i El
cant de la senyera, de Lluís Millet.
La interpretació de les peces
serà a càrrec de la soprano i ac-
triu Elena Martinell. L’espectacle
incorpora un text del poeta Ro-
ger Costa-Pau, va explicar ahir
Francesc Cassú, director de la
Principal de la Bisbal. 
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L’Auditori acollirà la cloenda dels 
125 anys de la Principal de la Bisbal

Entrades exhaurides al tercer
concert del Cicle Girona Coral

El tercer concert del Cicle Giro-
na Coral tindrà lloc aquest diu -
menge, 24 de novembre, amb la
participació del Cor Infantil i Cor
de Noies de Claudefaula, amb les
entrades exhaurides. En aquest
concert Claudefaula s’endinsarà en
les profunditats del gran Rèquiem
op. 48, i també oferirà obres tan co-
negudes com l’Ave Maria o l’Ave
verum corpus, del mateix Gabriel

Fauré. Per aquest concert, el cor
també s’acompanya del tenor Xa-
vier Mendoza, la soprano Marta
Cruz i el Quartet Mare Nostrum.

El Cicle Girona Coral és una
nova proposta adreçada a les co-
rals amateurs de la ciutat. L’objec-
tiu és incentivar la consolidació i
el creixement de les corals de casa,
incrementar la seva participació en
projectes ciutadans i col·laborar en
la seva evolució artística.
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