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Xavier Ribera, entre els protagonistes 
de ‘Fang i Setge’, n’augura l’èxit
El «supermusical» s’estrena aquest dissabte al Teatre de la Passió d'Olesa

Amb 800.000 euros de 
pressupost, partitura 
de Salvador Brotons 
i lletres de Salvador 
Pedrals, ‘Fang i Setge' 
ve dirigit per Joan 
Font, de Comediants, 
amb Marc Rossic en 
la dramatúrgia i Toni 
Mira. I al repartiment, 
amb Lloll Beltran o 
Pep Molina, el baríton 
sabadellenc Xavier 
Ribera torna a un gran 
musical produït 
a Catalunya.

JOSEP ACHE

També en papers protago
nistes, Xavier Ribera va viure 
la gran època dels musicals 
proufts per Dagoll-Dagom: a 
Mar i Cel o Flor de Nit. També el 
Gaudi d'Albert Guinovart, i tot 
de produccions operístiques al 
Gran Teatre del Liceu a més 
de recitals i enregistraments 
de líed i música contemporà
nia. Al 2009. arran el Sweeny 
Todd de Sondheim dirigit per 
Mario Gas, es va establir a 
Madrid, on va ser habitual als 
repartiments del Teatro de la 
Zarzuela.

Més que tomar-se a sen
tir a casa, Xavier Ribera està 
impressionat amb ‘Fang i Set
ge’ , que al Teatre de la Passió 
d'Olesa arribarà a tenir més 
de cent actors sobre l’esce
nari. «Mai no havia viscut una

Lloll Bertran, el pianista Cartes Farràs i Xavier Ribera en els assajos de ‘Fang i Setge’

El disc de 
«Josafat»
Amb Xavier Ribera de 
protagonista, el musical 
Josafat sobre la novel·la 
homònima de Prudència 
Bertrana és tota una joia 
entre les novetats en 
l’escena catalana de 
musicals. Amb música de 
Joan Timón i llibret de Josep 
Pujol, el lirisme de l’obra ha 
captivat durant mesos el 
públic gironí. A l’espera de 
les gires, se n'està 
enregistrant el disc. Xavier Ribera en l’enregistrament del disc de «Josafat»

producció de tanta magnitud, i 
sobretot amb moltíssima qua- 
litat», asegura el veterà actor i 
cantant.

L’ha captivar la música de 
Salvador Brotons. «És excel- 
lent, molt seriosa i elaborada 
per el mateix temps amb una 
gran capacitat per transmetre 
al públic. Els cors tenen mol
ta força, i s'hi ha format una 
gran orquestra», conta. Antic 
director de l ’Orquestra Simfò
nica del Vallès, i molt vinculat 
a entitats sardanistes com 
Sabadell més música, aquest „ 
compositor té intenses vincula
cions amb Sabadell.

En pie 1714
Tal com indica el títol, 
l’argument se situa en el set
ge de Barcelona en l'estiu del 
1714. en els moments imme
diatament anteriors a la derro
ta del 11 de Setembre. Onofre 
de Vallmitjana, personatge que 
encarna Xavier Ribera, és un 
noble que es detacanta cap el 
bàndol borbònic, però no deixa 
de tenir afinitats amb els aus- 
tricistes i entre en dobles jocs 
per salvar Barcelona de saque- 
jos i depredacions.

Però tant com el seu paper
0 la resta del repartiment, on 
coincideixen actors de llarga 
trajectòria amb talents novells, 
Xavier Ribera es confessa im- 
preslonat per la intervenció 
dels figurants vinculats al Tea
tre de la Passió d'Olesa. «En 
les coreografies són com un 
rellotge. D'una precissió impo
sible de trobar entre els pro
fessionals». Joan Font, de Co
mediants. prové precisament 
d’aquesta escola, popular més 
que amateur.

L'estrena de ‘Fang i Setge' 
serà aquest dissabte, amb ai
res de gran esdeveniment. Vi
vint-ho des de l'escenari, Xavier 
Ribera no dubta de l'èxit. «És 
una de les millors experiènci
es de la meva trajectòria. Sens 
dubte, mourà molt de públic
1 se’n seguirà parlant durant 
molt de temps», assegura ■

El Griffin s’omple 
per disfrutar el 

moment dolç dels 
Tancat per Defunció
Tancat per Defunció, la 

històrica banda que figura 
entre els grans referents 
del rock en català, està en 
ple moment dolç. Acaben 
de treure el que consideren 
el seu millor disc Obert per 
tu ’, on amb nova producció 
revisen el seu repertori. I, 
com mai des de feia anys. no 
paren d’actuar. Sobretot en 
sales de petit format, molt a 
prop del públic. D'aquí que 
el recital que van oferir dis
sabte al Griffin, un altre clàs
sic sabadellenc, s'omplís 
de públic, d'emocions i 
d’aplaudiments.


