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Després de l’estrena d’Isavel, el
Musical, la temporada passada,
Kim Planella retorna amb un nou
espectacle al Teatre Jardí de Fi-
gueres. El musical Lucifer, de D’Art
Produccions, s’estrenarà els pro-
pers 4 i 5 d’octubre (a les 9 del ves-
pre i a les 6 de la tarda, respecti-
vament). 

Lucifer, el Musical és una pro-
posta «innovadora», segons ha
explicat Kim Planella, tant pel que
fa la temàtica, propera al gènere
documental, com pel guió, es-
tructurat en diversos flash-back, i
la posada en escena, on cada ac-
tor principal desenvolupa dos
personatges segons la temporali-
tat en què s’emmarca l’escena en
què participa.

El repartiment, que està en-
capçalat com en el cas d’Isavel, el
musical per Iris Vilà i Marta Prie-
to, compta amb destacats profes-
sionals de diverses disciplines ar-
tístiques. 

És el cas, per exemple, de Joan
Martínez Colás i Laia Camps en el
cant líric; Josep Jarque, amb una di-
latada carrera com a actor i can-
tant, i Oscar Ramiro, a qui també
es va poder veure a Isavel en el rol
d’Isidre, a partir del moment que
la gira d’actuacions va passar per
la ciutat de Girona. 

Es tanca el repartiment amb

Agustí Agell, Anna Agell i Monica
Lao.

Les entrades anticipades per
veure l’estrena d’aquest espectacle
musical es poden adquirir a través
del web de www.figueresaesce-
na.com, o bé per www.vullentra-
des.cat. 

També es poden comprar a la
mateixa taquilla del Teatre Jardí de
Figueres.
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«Lucifer», el nou musical de Kim
Planella, s’estrenarà a Figueres

Iris Vilà i Marta Prieto encapçalaran el repartiment amb altres professionals d’«IsaVel»

L’elenc de «Lucifer», en un mumtatge fotogràfic promocional. 
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ESTRENA

FIGUERES
L’espectacle s’estrenarà el 4 i 
5 d’octubre al Teatre Jardí

Després de l’estrena a Figue-
res, Lucifer es veurà al Teatre

Municipal de Girona el dia 24 de ge-
ner de 2015. 



La temàtica és propera al
documental, el guió s’articula
en «flashbacks» i destaca 
per la posada en escena

Les entrades es poden
adquirir a través d’internet o
bé a la mateixa guixeta del
Teatre Jardí de Figueres

Abans de començar la seva re-
eixida saga de Sherlock Holmes, un
jove Arthur Conan Doyle va es-
criure la seva primera novel·la, El
relat de John Smith, que per dife-
rents atzars quedar guardada en
un calaix durant 130 anys, i que ara
arriba a Espanya en castellà, en la
primera traducció a tot el món del
text original en anglès. Amb només
23 anys i ja llicenciat en Medicina,
Conan Doyle treballava en un
consultori i per guanyar diners
extra escrivia contes que enviava
a revistes i editorials que no sem-
pre li publicaven i de vegades ho
feia de forma anònima, explica
l'editorial andalusa Confluencias,
que ha publicat el llibre.

Com a bon escocès, l'escriptor
va fer càlculs, va comprovar que li
resultaria més rendible publicar
novel·les i va escriure El relat de
John Smith, que va enviar per cor-
reu al seu editor, encara que el ma-
nuscrit es va perdre i, malgrat les
múltiples reclamacions, mai va
arribar a aparèixer. 

Anys més tard, i per nostàliga,
Conan Doyle va refer la seva pri-
mera novel·la, però el manuscrit
original va quedar en un calaix i va
anar passant d'herència en he-
rència fins que va sortir a subhas-
ta el 2004, quan va ser adquirit per
la Biblioteca Britànica.
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Rescaten la
primera novel·la
de Conan Doyle,
guardada 130
anys en un calaix

El lleidatà Miquel Àngel Estra-
dé Palau es va endur ahir el tercer
 premi Gregal de novel·la històri-
ca amb l’obra L’home impassible.
La primera novel·la d’Estradé es va
imposar sobre un total de dinou
 obres presentades al guardó, que
es va entregar ahir a l’auditori de
la Societat de Maçanet de la Sel-
va. 

La primera part de l’acte va
comptar amb l’actuació musical
de Roger Sabater al piano, i Susana
Martínez i Carla Ciurana a les
veus. Acabada aquesta primera
part, l’editor Jordi Albertí va  fer un
balanç anual de l’Editorial Gregal. 

Tot seguit es va fer la valoració
de les obres presentades i la lec-
tura del veredicte que va resoldre
donar com a guanyador Estradé.
La cloenda de l’acte va ser a càrrec
de la Jove Orquestra de Cassà de
la Selva, sota la direcció d’Albert
Bosch.

Miquel Àngel Estradé i Palau és

escriptor de les Borges Blanques,
població de la qual ha estat alcal-
de per Esquerra Repubicana i ac-
tualment actua com a jurista del
Departament de Justícia de la Ge-
neralitat de Catalunya. Autor de di-
versos assajos polítics, aquesta és
la seva primera obra com a nar-
rador.
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El lleidatà Miquel Àngel
Estradé rep el tercer premi
Gregal de novel·la històrica

Miquel Àngel Estradé. 

DIARI DE GIRONA


