
L’esperit del Nadal passat, l’es-
perit del Nadal present i l’esperit
del Nadal futur recobraran vida de
nou juntament amb la resta de
personatges del Conte de Nadal
de Charles Dickens en el nou
muntatge que presenta la Coral
Estel de Gironella. La formació
vocal estrena l’espectacle musical
El Nadal del Sr. Scrooge, una adap-
tació musicada i teatralitzada de
la reconeguda obra de l’escriptor
anglès. El muntatge es podrà veu-
re en una triple funció els 17 i 26
de desembre i l’1 de gener que tin-
dran lloc, aquesta vegada, al teatre
de Cal Rosal i no al Local del Blat
de Gironella, l’escenari habitual
de la formació. 

El director de la Coral Estel,
Joan Alsina, ha explicat a aquest
diari que enguany tenien ganes de
plantejar un espectacle de Nadal
«que fugís dels tradicionals con-
certs que omplen aquestes festes
i vam pensar que aquest muntat-
ge era perfecte: una obra que par-
la de Nadal, que és amena i amb
tocs d’humor i que és assequible
pel nivell de la nostra formació».
Alsina recorda que aquesta és la
primera vegada que la coral realit-
za aquest muntatge, tot i que ja
uns vint anys es va escoltar a Gi-
ronella de la mà d’un grup de can-
taires de Cal Bassacs. 

Prop d’una seixantena de per-
sones, entre actors, músics i equip
tècnic, són els encarregats de por-
tar a l’escenari El Nadal del Sr.
Scrooge amb una història que
contraposa l’egoisme i l’avarícia a
l’esperit nadalenc. Alsina ha des-
tacat que l’obra està formada per
una quinzena de temes musicals
que es combinen amb escenes
teatrals. «Els darrers muntatges
que hem fet eren més complexos
i hi tenia molta més importància
la part musical, a vegades fins i tot,
no hi havia gens de text -com és el
cas d’Els Miserables», ha recordat.
És per això, diu Alsina, que des de
final de novembre el grup ja assaja
a l’escenari del teatre de Cal Rosal
«per posar a punt l’escenografia i

els moviments» que, juntament
amb les cançons, configuren l’es-
pectacle. El repartiment el formen
els mateixos membres de la coral
que, a banda de cantar, també ac-
tuaran. La producció, a més, tin-
drà música en directe. 

Un dels elements que destaca
Alsina pel que fa a aquest muntat-
ge és el canvi d’emplaçament.
«Fins ara sempre hem actuat al

Local del Blat, però sabem que per
Nadal és complicat planificar-hi
assajos durant molts dies seguits
i poder-hi deixar muntats els
equips de llums i so, i també els
decorats perquè s’hi fan moltes
activitats», ha aclarit. És per això
que han apostat per trobar un es-
pai com el de Cal Rosal «que el te-
nim disponible al cent per cent
per a nosaltres i hi podem treba-

llar amb molta més tranquil·litat
durant dies seguits, i a més amb
un teatre de veritat amb tots els
elements tècnics», ha afegit. «Es-
perem que la gent respongui igual
i es desplaci a Cal Rosal», finalitza. 

Les entrades, que són numera-
des, ja es poden comprar a 
Cal Pascual de Gironella i a l’esta-
bliment Queviures Elvira, de Cal
Rosal. 

DANI PERONA GIRONELLA

La Coral Estel estrena un musical
basat en el conte de Nadal de Dickens
La formació vocal de Gironella presenta l’espectacle al teatre de Cal Rosal en una triple funció 

ARXIU PARTICULAR

Els actors i cantaires de la Coral Estel en un dels assajos amb el vestuari a punt. 
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ARXIU PARTICULAR

Els decorats estan ambientats a Londres. 

LA CLAU
Música en directe per a un
espectacle adaptat a mida
 Joan Alsina, director de la
Coral Estel, ha explicat que
l’espectacle que presenten és
una adaptació d’una de les
nombroses versions musica-
des d’«El Nadal del Sr. Scroo-
ge», basada en el conte de
Charles Dickens. Alsina n’ha
fet la traducció i adaptació al
català. A més, el muntatge es
podrà veure amb un grup de
músics que tocarà en directe. 

MÚSICA

Casserres celebra 
el concert de Nadal
n El Grup Cantaire Sant Barto-
meu de Casserres celebra, demà,
el tradicional concert de Nadal.
Tindrà lloc a partir de les 6 de la
tarda a l’església parroquial amb
la participació de la Coral Jove
Sant Bartomeu, dirigida per Mi-
reia Subirana, el Grup Cantaire
Sant Bartomeu, dirigit per Denis
Rojo, i l’orquestra de l’Escola Mu-
nicipal de Música de Nou Barris,
de Barcelona, dirigida per Maurici
Albàs. L’entrada és gratuïta i a la
mitja part se sortejarà una panera.
Els beneficis aniran destinats a La
Marató de TV3. 

Breus

SOLIDARITAT

Campanya de donació
de sang a Berga
nEl Banc de Sang i Teixits, l’Asso-
ciació de Donants de Sang del
Berguedà i l’Ajuntament de Berga
organitzen per a dimecres 14 i di-
jous 15 de desembre una nova
edició de la campanya d’acapte de
sang. Els dos dies es podrà donar
sang des de les 4 de la tarda i fins
les 8 del vespre. Com és habitual,
el punt de trobada serà l’hotel
d’entitats –antic centre cívic– de
Berga. A banda de sang, també es
podrà donar plasma. Els organit-
zadors demanen la col·laboració
de la ciutadania per cobrir la de-
manda de sang.

TEIXIT ASSOCIATIU

Cursa i caminada per
a La Marató de TV3
n L'Associació Esportiva Moun-
tain Runners del Berguedà col·la-
bora amb La Marató de TV3 orga-
nitzant una cursa i una caminada
nocturnes a Queralt dissabte que
ve, dia 17 de desembre del 2016, a
les 17.30 h. Els beneficis recollits
es destinaran en la seva totalitat a
la Fundació de La Marató de TV3,
enguany dedicada a l'ictus i les le-
sions medul·lars i cerebrals trau-
màtiques. Les incripcions es po-
den fer al web  www.mountain-
runners.cat o bé el mateix dia de
la cursa a partir de les 4 de la tarda
a la plaça de Sant Pere.

PROFESSIONALS 
�� Adreces i telèfons de professionals i de serveis ordenats per activitats i alfabèticament
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Dissabte, 17 de desembre, gratis amb 
(Només al Berguedà)
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