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Els dracs sobrevolen Girona
per la festa de ‘Joc de trons’
a Tot és a punt per a l’estrena del primer capítol de la sisena temporada de la sèrie, que es projecta avui
en dues sessions amb les entrades exhaurides al Teatre Municipal a El Tron de Ferro hi serà present

Les escales de la catedral apareixen en el tràiler de la sisena temporada de ‘Joc de trons’ ■ HBO

Jordi Camps i Linnell
GIRONA

Sant Jordi enguany no
deu haver matat el drac
perquè aquesta criatura
mitològica torna a sobrevolar el vuitè dels Set Regnes. HBO ha tornat a alliberar els monstres i la seva
ombra és ben perceptible.
Ja des de les tres de la matinada, quan els més matiners s’han llevat per veure
amb primícia –i de manera simultània amb els Estats Units i la resta del

món– el primer episodi de
la sisena temporada del fenomen televisiu actual
més important, Joc de
trons (Game of thrones).
L’expectació a la capital
del regne, Girona, és màxima. No debades s’hi van
rodar l’any passat bona
part de les escenes que es
veuran al llarg d’aquesta
esperada temporada. I per
celebrar aquest esdeveniment, que des d’avui es
plasma a les pantalles,
l’Ajuntament i la distribuïdora que té els drets a l’Es-
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1.140

espectadors assistiran
avui a les dues sessions de
projecció del primer capítol
al Teatre Municipal.

8

episodis dels 10 que conformen la sisena temporada
és previst que incloguin
escenes gironines.

10

tat, Movistar+, ho tenen
tot a punt amb la gran festa que fa dies han muntat.
Des de primera hora,
aquells qui no tinguin por

de morir en l’intent podran fer-se la foto al preuat
Tron de Ferro, una rèplica fidedigna de l’element
més icònic de la sèrie i eix

vertebrador de les trames
de la popular sèrie. S’ha
muntat al vestíbul del Teatre Municipal i amb la previsió de les cues es mantin-
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Presenten el
llibre de Palol
de Revardit
Una cinquantena de veïns
van assistir ahir al castell de
Palol de Revardit a la presentació de la nova monografia
dels Quaderns de la Revista
de Girona dedicada a la població. El llibre, el 181 de la
col·leció, va ser presentat
pels seus dos autors, l’arqueòleg Antoni Palomo i l’historiador de l’art Guerau Palmada. ■ MARTÍ ARTALEJO
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milions de dòlars és el cost
actual de cada episodi de la
sèrie d’HBO, amb un cost total de 88 milions d’euros.

drà fins demà (de 9.30 a
13.30 h i 16 a 20 h).
Al mateix escenari, des
de les vuit del matí i fins al
migdia s’emetrà en directe el programa de Jordi
Basté El món a Rac1, que
evidentment se centrarà
en Joc de trons i el seu impacte a la ciutat.
Pel que fa l’anunciada
festa Girona de gel i foc,
tindrà el seu epicentre a
l’ajuntament, que per a
l’ocasió estarà redecorat
amb elements distintius i
s’animarà amb performances. Se sap que, a la
plaça del Pallol, s’hi muntarà un poblat medieval
que té totes les característiques d’emular el mercat
fictici de Braavos i, entre
altres sorpreses, ha transcendit que l’ajuntament es
transformarà en el Mur i
dels seus balcons penjaran
els principals emblemes
dels Set Regnes. Fins i tot,
es diu que hi deambularà
algun caminant blanc.
Però tot això és per
acompanyar el que realment importa avui, la projecció del primer capítol,
titulat The red woman
(La dona vermella). Les
dues sessions programades (a les 20 h i a les
22.30 h) ja tenen el seu
aforament esgotat. En total s’han distribuït 1.140
entrades, un 74% de les
quals són per al públic.
“Hi sortirà Girona?”,
aquesta és la gran pregunta que es fa tothom i que
avui tindrà resposta.
La projecció, que té l’allicient que es farà en versió original subtitulada
en català, s’acompanyarà
d’un documental titulat
Juego de tronos T6. Viaje
a España, el qual mostrarà el procés de rodatge de
la sèrie i entrevistes als
principals protagonistes,
tècnics, creadors i especialistes de la sèrie. Prèviament, a les 18 h, s’emetrà Taller Canal+. ■

