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Guillem Rico

L’actor vigatà Antoni Font 
estrena aquest cap de set·
mana al Teatre Municipal 
de Girona el nou musical 
Josafat, una adaptació de la 
coneguda novel·la que Pru·
denci Bertrana va escriure 
el 1906, sota la direcció de 
Joan Solana. Font interpreta 
un dels personatges secun·
daris, el canonge, i forma 
part del cor de gironins que 
Bertrana “posa dins la novel·
la ambientada en una Girona 
conservadora” de principis 
del segle XX. El personatge 
del canonge és un clergue 
“irreverent amb actituds 
políticament incorrectes” 
que es relaciona amb els 
protagonistes de l’obra, que 
interpreten Xavier Ribera·
Vall, Marc Pujol, Gara Roda i 
Judith Tobella.

Per l’actor vigatà, que ha 
passat un càsting en què es 
van presentar 140 persones, 
formar part del muntatge 
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Antoni Font, caracteritzat com a canonge per al musical ‘Josafat’

és “molt enriquidor” per la 
“mescla d’experiències” ja 
que hi ha actors “consolidats 
en el teatre musical català” 
que han format part d’es·
pectacles com Mar i Cel, Flor 

de nit o Sweeney Todd. Font 
destaca el gran format d’un 
espectacle en què intervenen 
deu actors i catorze músics. 
Assegura que el muntatge 
“pot portar a una normalitat 

el gènere musical” ja que 
com es fa “en altres països” 
es parteix d’una història 
catalana i s’adapta al gènere, 
de manera que es tracta d’un 
“nou espectacle de teatre 

L’espectacle de gran format s’estrena aquest cap de setmana al Teatre Municipal de Girona

L’actor vigatà Antoni Font fa de 
canonge al nou musical ‘Josafat’

musical català de creació 
pròpia”. 

La direcció musical va a 
càrrec de Marc Timon men·
tre que la dramatúrgia és 
obra de Josep Pujol, que n’ha 
fet l’adaptació en què a l’obra 
de Bertrana s’hi incorpora el 
mateix autor que narra la his·
tòria i intervé amb els seus 
propis personatges. L’obra 
ambientada a la catedral de 
Girona on viu Josafat parla de 
la relació d’aquest amb unes 
prostitutes, de manera que 
es barrejarà la seva educació 
vinculada amb l’Església i els 
instints més salvatges que li 
desperten les dues dones. 

Aquest és el primer musi·
cal de gran format en què 
actua Antoni Font, llicenciat 
en Art Dramàtic, encara que 
l’any 2006 va protagonitzar 
Joseph i l’increïble abric en 
tecnicolor al Teatre del Sol de 
Sabadell. Un muntatge que 
va dirigir fa dos anys a L’At·
làntida en el marc del projec·
te Fem un musical amb esco·
lars de la ciutat. També ha 
participat en els muntatges 
de la seva companyia de tea·
tre musical La Nota Teatre, 
Records a Broadway (2012) 
i Hora de hits (2013). Com a 
director ha encapçalat altres 
projectes, sobretot musicals, 
a Osona com Alguna cosa 
divertida va passar camí del 
fòrum amb el Nou 69 Teatre 
(2009). 

Ha recollit gairebé un miler de lletres de cançons, traduïdes sobretot de l’anglès

Enciclopèdia del musical en català

Vic

J.V.

A més d’actor, Antoni Font és 
una autèntica base de dades 
sobre els musicals a casa nos·
tra. Des de fa temps, es dedi·
ca a recopilar totes les lletres 
d’obres del gènere que s’ha·
gin traduït al català, donat 
que la majoria de musicals 
són de procedència anglesa o 
americana. Aquesta passió va 
començar a finals dels anys 

90, en un moment en què 
“era molt complicat trobar 
textos de musicals en català”, 
i des de llavors ha omplert 
quatre volums gruixuts amb 
les lletres de més de 900 
cançons. Cada una té una fit·
xa, amb el títol de l’obra en 
anglès i en català, el musical 
al qual pertany i  la lletra 
amb l’adaptació que se n’ha 
fet en la nostra llengua. 

La base de dades d’Antoni 
Font inclou des de títols que 

han estat molt representats 
fins a altres “que quasi no 
s’han fet mai”. En molts 
casos, en català no es disposa 
de traduccions íntegres ni 
tan sols dels grans clàssics. 
“Per exemple, no hi ha una 
versió sencera de West Side 
Story”. Quan ha arribat el 
boom de les grans produc·
cions, aquestes han arribat 
als teatres de Barcelona en 
castellà. “Les traduccions 
catalanes vénen, en bona 

part, del teatre amateur o 
semiprofessional”. És el cas 
del millor musical de Step·
hen Sondheim, A funny thing 
happened on the way to the 
forum (traduït com a Alguna 
cosa divertida va passar camí 
del fòrum, i origen del film 
Golfus de Roma), que es va 
traduir al català per primera 
vegada tot just fa cinc anys 
quan la companyia Nou 69 
Teatre el va estrenar al Cirvi·
anum de Torelló. 

‘Germans de sang’, a Vic

Vic El musical Germans de 
sang va omplir dissabte pas·
sat la Sala Joaquim Maideu 
de L’Atlàntida en dues ses·
sions. En total, doncs, uns 
800 espectadors van reviure 
un dels grans èxits del gène·
re a Catalunya, que Ricard 
Reguant ja va posar en esce·
na l’any 1984 i que 20 anys 
després ha tornat de la mà 
del mateix director. Benjamí 
Conesa va substituir amb sol·
vència el protagonista original, 
Roger Pera, de baixa per malal·
tia. El públic va ser obsequiat a 
la sortida amb cava Codorniu, 
patrocinadors de l’obra.
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L’actor, amb les lletres de musicals

Can Puget acull una 
mostra de fotografies 
sobre Carmen Amaya

Manlleu Una exposició foto·
gràfica sobre la bailaora Car·
men Amaya inicia a Manlleu, 
a partir d’aquest dissabte, els 
actes del Dia de la Dona i el 
Dia d’Andalusia a Manlleu. 
La mostra “Carmen Amaya a 
l’Argentina, dona i artista”, 
recull l’arribada de la bailao-
ra a Buenos Aires l’any 1936, 
en una estada a Sud·amèrica 
que s’allargaria fins al 1947. 
La inauguració és a les 7 de 
la tarda, acompanyada d’una 
conferència de Francisco 
Hidalgo i ball flamenc.


