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La companyia teatral La Vir-
gueria va rebre ahir el desè premi
Quim Masó per a produccions
teatrals pel projecte Medusa, que
a més d’una dotació de 40.000
euros comporta l’estrena al festival
Temporada Alta de 2017 i al Tea-
tre Nacional de Catalunya.

El lliurament del premi es va fer
anit a la sala La Planeta de Girona
en el marc de Temporada Alta, en
un acte públic que va comptar
amb l’actuació d’Anna Moliner.

Quan la pluja deixi de caure,
d’Andrew Bovell, presentada pel
Teatre Atrium, i La visita de la ve-
lla dama, de Friedrich Du�rren-
matt, de la mà de Farres Brothers
i cia han estat els projectes fina-
listes.

Medusa pren com a punt de
partida una adaptació de Pablo Ley
de la novel·la de Ricardo Menén-

dez Salmón sobre el cineasta, fo-
tògraf i pintor Prohaska, un artis-
ta molt singular, obsessionat amb
la desaparició i la invisibilitat, que
planteja dues preguntes: si es pot
viure sense ideologia i si es pot mi-

rar amb impunitat.
La Virgueria està formada per

Aleix Fauró, Isis Martín, Marina
Fita, Oscar Llobet i Patrícia Bar-
galló. El projecte ha estat escollit
entre un total de 22 propostes.
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L’acte de lliurament. 

Breus

L’In-somni, festival internacional
de música independent de Girona,
va anunciar ahir els primers con-
certs, entre els quals destaca el
grup The Toy Dolls (10 de juny a La
Mirona). El festival ha posat a la
venda al seu web les entrades, i
també abonaments. Els altres dos
grups anunciats són Gringo Star i
Crim.
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L’In-somni de Girona
anuncia The Toy Dolls,
Gringo Star i Crim

MÚSICA

L'acordionista Carles Belda i el cantautor Carles Sanjosé (Sanjosex)
acaben de publicar Càntut, un àlbum que recull l'empremta del cant
tradicional de les comarques de Girona, en què «els avis són presents»,
i amb el qual pretenen «mantenir viu el bagatge musical oral». Carles
Sanjosé es mou pel terreny del pop rock i era poc coneixedor de la tra-
dició catalana: «La música tradicional d'aquí no l’havia escoltat gaire,
més enllà de l'àlbum de versions de Serrat i algun altre tema».
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Carles Belda i Sanjosex homenatgen el

cant tradicional gironí al disc «Càntut»

MÚSICA

La Casa de Cultura de Girona
acollirà avui (19 h) l’acte de lliura-
ment del III Premi Ferrater Mora
en la modalitat de guió al perio-
dista i escriptor Josep Pastells i s’a-
nunciarà el guanyador en la mo-
dalitat d’il·lustració. En el marc de
l’acte, Josep-Maria Terricabras farà
un retrat de Ferrater Mora. La Cà-
tedra Ferrater Mora de Pensa-
ment Contemporani de la UdG or-
ganitza l’acte en record de Josep
Ferrater Mora (1912-1991) amb
motiu dels 25 anys de la mort del
pensador català.
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Premis, música i
filosofia per recordar
Ferrater Mora
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