
Cultura i Societat

Diari de Girona ■DIVENDRES, 21 DE FEBRER DE 201442

Una orquestra de cambra amb ca-
torze músics, l'equip tècnic i els
actors treballen contra rellotge pocs
dies abans de l'estrena del musical
Josafat, que veurà la llum demà dis-
sabte al Teatre Municipal.

Les entrades per a les funcions de
dissabte i diumenge estan esgota-
des i entre el públic hi haurà pro-
gramadors d'altres sales catalanes,
interessats en portar-lo a la seva ciu-
tat, van informar ahir fonts muni-
cipals. 

El musical –basat en la novel·la de
Prudenci Betrana sobre la història
del campaner de la Catedral–és una
producció del Teatre Municipal i ha
costat 100.000 euros. 

La música i les veus compartei-
xen protagonisme amb les projec-
cions que fan que un dels principals
protagonistes de la novel·la, la Ca-
tedral, sigui omnipresent.

Embrancar-se amb un musical
no deixa de ser una aventura com-
plexa i per això aquest projecte té la
consideració de ser un dels més
agosarats que mai ha capitanejat el
Municipal de Girona. 

Del seu equip en neix la idea, el
projecte, el càsting i tota la pro-
ducció de l'espectacle. Exemple de
l'atractiu del projecte és que al càs-
ting per aconseguir algun dels qua-
tre papers protagonistes o formar
part del cor (integrat per sis can-
tants) s'hi van presentar 140 actors
i actrius.

Josafat és una de les joies literà-
ries del modernisme català. El text,
escrit per Bertrana l'any 1906, està
ambientat a la ciutat de Girona i, so-
bretot, a la seva Catedral. Sensual,
fosca, moderna i de passions ex-
tremes. Aquests són alguns dels
elements que defineixen la no-
vel·la que ara s'ha musicat per dur-
la dalt l'escenari.

La trama principal es desenvo-
lupa entorn a la passional relació del
campaner de la catedral (Josafat) i
la prostituta Fineta, però també hi
tenen un paper destacat la com-
panya de la Fineta, la Pepona, i el

mateix escriptor Prudenci Bertrana,
que els ideòlegs de l'espectacle han
decidit incorporar com a un per-
sonatge més. L’adaptació dels tex-
tos ha anat a càrrec de Josep Pujol. 

La música és obra de Marc Ti-
món i la direcció escènica és de Joan
Solana. Aquest últim, reconeix que
la música és «absolutament im-
pressionant». «És una música que
la memòria la reté i te'n vas a casa
amb les lletres de Josafat al cap», ha
destacat Solana, que també asse-
nyala que els actors no només són
bons cantants sinó que transmeten

molt bé l'essència de cada perso-
natge.

Aquests dies al Teatre Municipal
s'acaben d'ultimar tots els detalls.
Sobre l'escenari, els actors –ja ves-
tits i maquillats com el dia de l'es-
trena– assagen cada escena sota la
supervisió de l'equip tècnic i artís-
tic. Enmig d'una escenografia fos-
ca que reprodueix l'estança on viu

el campaner de la catedral, en des-
taca també les projeccions –obra de
Quim Paredes– que recreen la ca-
tedral. 

Sobre l'escenografia, l'actor Xa-
vier Ribera-Vall (Josafat) en desta-
ca que està basada en el simbolis-
me. «Farem treballar una mica l'es-
pectador, perquè el portarem a un
espai menys realista en molts mo-

ments», ha destacat.
Pel que fa a la música, el seu crea-

dor, Marc Timón, reconeix que el
principal repte era traslladar a la
música «la bogeria i la passió des-
enfadada entre Josafat i Fineta»
que Bertrana relata a la novel·la. Se-
gons explica, el resultat final és
més pròxim al gènere operístic que
al «musical lleuger».
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Últims assajos de «Josafat» abans de
l’estrena amb les entrades exhaurides

El compositor Marc Timón afirma que el resultat final és més proper al gènere operístic que al musical lleuger

Els assajos d’ahir mostren una ambientació fosca per recrear l’atmosfera de misteri dels interiors de la Catedral.
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Breus

La Sala Tourmix de Girona ha
anunciat per demà dissabte (23
hores) un concert dels britànics
Fanfarlo. La banda de pop pre-
sentarà el seu tercer disc, Let’s Go
extinct. Capitanejats pels suec Si-
mon Balthazar, els londinencs
presenten una gran varietat ins-
trumental (mandolina, trompe-
ta, teclats, percussió...) i una ca-
pacitats innegables del vocalista. 

GIRONA | DdG

Els britànics Fanfarlo
actuen al Tourmix 

MÚSICA A GIRONA

El Festival Internacional de Be-
nicàssim (FIB) va avançar ahir les
primeres confirmacions de grups
que integraran el cartell de l'edició
del 20è aniversari, que se celebrarà
entre el 17 i el 20 de juliol. Entre els
primers plats forts es troben els
grups Kasabian, Manic Street Pre-
achers, The Charlatans o James.
Destaquen en aquest avançament
les actuacions de Klaxons, Time
Impala, M.I.A. o The Presidents of
The United States of America. El
festival surt així al pas dels ru-
mors de suspensió.
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El FIB avança Manic
Street Preachers,
Kasabian i James

MÚSICA

La Universitat a Distància UNED
de Girona i el Centre d’Arqueolo-
gia Subaquàtica de Catalunya
(CASC), amb seu a Pedret, orga-
nitzen el curs Introducció a la con-
servació i restauració del material
orgànic amarat d’aigua. El curs tin-
drà lloc a les instal·lacions del
MAC-CASC de Pedret  el dies  22
i 23 de març. El curs, que té un re-
coneixement de crèdits de 0,5
ECTS i 1 CLC per part de la UNED,
està dirigit a tots els públics, es-
pecialment a interessats en la  con-
servació i gestió del patrimoni.
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La UNED de Girona
programa un curs 
de restauració
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