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TELEVISIÓ «Callejeros» 
entra al barri de Malasaña
El programa recorre els barris més emblemàtics
d’aquesta zona de la capital d’Espanya coneguda
com el «nou Soho». 64
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CINEMA L’actor Daniel Brühl és
nominat als premis Globus d’Or 
El jove intèrpret nascut al Maresme ha estat seleccionat pel seu paper
de pilot de fórmula 1 a la pel·lícula «Rush».  45

L'estrena absoluta del primer
musical de producció pròpia del
Teatre Municipal, Josafat, la re-
presentació d'Isavel –un musical
sobre la primera dona sindicalis-
ta catalana–, Un trozo invisible de
este mundo –una obra sobre la
immigració dirigida per Juan Die-
go Botto– o André y Dorine, una
obra sobre l'Alzheimer, són al-
guns dels muntatges més destacats
de la programació del Teatre Mu-
nicipal per al primer semestre del
2014. 

El director del teatre, Jep  Sán -
chez, va destacar ahir en roda de
premsa que és la programació
«més emotiva». 

Altres muntatges que faran es-
tada a Girona són Barcelona, del
TNC i que ha passat fa pocs dies
pel festival Temporada Alta, Un
aire de família del Teatre Romea o
Temptacions, de la Fura dels Baus.

L'alcalde de Girona, Carles  Puig -
demont, el director del Teatre Mu-
nicipal de Girona, Jep Sánchez, i la
responsable de l'Escola Municipal
d'Humanitats, Glòria Granell, van
presentar ahir la nova programa-
ció teatral de la ciutat per al primer

semestre del 2014 tant al Teatre
Municipal, com a l'Auditori de La
Mercè i a la sala La Planeta.

«En la programació que pre-
sentem es manté el fil roig que vam

definir com un vector fonamental
de la política pública cultural de la
ciutat: la proposta d'estrenes i
d'innovació en diferents àmbits»,
va ressaltar l'alcalde, Carles Puig-

demont, que considera que la
 programació manté la pluralitat de
 formats i una «exquisida sensibi-
litat» per aconseguir que tots els
públics hi tinguin cabuda. «Creiem

que és una visió democràtica i
pública de la cultura», va remarcar. 

El director del Teatre Municipal,
Jep Sánchez, la va definir com «la
programació teatral més emotiva»
de les que s'han presentat fins
ara, ja que el 22 de febrer s'estre-
narà el primer musical produït
pel Teatre Municipal, Josafat. 

Altres projectes que emanen
aquesta «emotivitat» reivindicada
per Sánchez són la representació
d'Isavel , Un trozo invisible de este
mundo o André y Dorine, una
obra que gira entorn de la malal-
tia de l'Alzheimer. 

Pel que fa al cicle A Pas de
 Poetes, la coordinadora de l'Esco-
la Municipal d'Humanitats, Glòria
Granell, el va definir com «un
 cicle de poesia sense límits». Du-
rant el primer semestre del 2014 es
faran tres sessions del cicle dirigi-
des a tres poetes: Pere Quart, Fer-
nando Pessoa i Francesc Parceri-
sas.

La venda d'entrades per als
 espectacles començarà el 17 de
 desembre i es farà un horari
 especial d'obertura de taquilles
el dissabte 21 de desembre (d'11 a
18 h) i el diumenge 22 (d'11 a 14 h).
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Els musicals «Josafat» i «Isavel» marquen
la nova temporada del Teatre Municipal

L’Ajuntament de Girona defineix la nova programació com la més «emotiva» per les estrenes de producció pròpia

La banda catalana Manel ini-
ciarà el mes de febrer una gira per
Europa que els portarà a Suïssa,
Alemanya i Anglaterra, va informar
ahir el grup de folk, que presenta-
rà a Lausana, Munic, Berlín, Ham-
burg i Londres el seu disc Atletes,
baixin de l'escenari. El quartet  ac-
tuarà aquest cap de setmana a
Santiago de Compostel·la, Vigo i la
Corunya, i després continuarà la
seva gira per teatres de Catalunya,
que tancarà el 2 de febrer a l'Au-
ditori de Barcelona. Després d'a-
quest concert, Manel posaran
rumb cap a Lausana, Munic, Ber-
lín i Hamburg.
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Manel anuncia
una gira europea
amb concerts a
Suïssa i Alemanya

Ruta literària per la Girona de Bertrana, en aquest cas, les escales de la Catedral, escenari de «Josafat».
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