
Efe/DdeG, Barcelona. 
El director teatral Alex Rigola
començarà al maig els assajos
per estrenar en el Grec la seva
posada en escena de 2666, obra
pòstuma de l'escriptor xilè es-
tablert a Espanya Roberto Bo-
laño, informa el Teatre Lliure.

El director teatral estrenarà
aquest espectacle en el Festival
d'Estiu de Barcelona Grec
2007, en coproducció amb el
Lliure, teatre del qual és direc-
tor artístic, i altres teatres. Ri-
gola començarà a assajar el seu
muntatge quan acabin les re-
presentacions al Liceu de
L'holandès errant, una nova
producció de l'òpera de Wag-
ner. 

Per preparar 2666, Rigola va
viatjar el desembre passat a
Ciudad Juárez. L'eix central de
2666 és la recerca que fa Ben-
no von Archimboldi, enigmàtic
escriptor alemany al qual bus-
quen intrèpidament quatre pro-
fessors de literatura del mateix
nombre de països. Per a això,
els protagonistes del relat viat-
gen a la ciutat fronterera al
nord de Mèxic, front al Paso, a
Texas, on es diu que Archim-
boldi ha estat vist. En un dels
relats de l'extens llibre pòstum
de Bolaño apareix la investiga-
ció d'un periodista sobre els as-
sassinats de dones en aquesta
part de la geografia mexicana. 

Rigola comença
els assajos per
estrenar en el
Grec la novel·la
de Bolaño «2666»

TEATRE

D.B., Girona
Girona s’ha adherit a l’entitat Ca-
talunya Film Comission amb l’ob-
jectiu de promocinar la ciutat com
a plató de rodatges, tant de pel·lí-
cules com d’anuncis, documen-
tals i altres produccions audiovi-
suals artístiques o comercials. 

La regidora de Cultura, Lluïsa
Faxedas, va explicar ahir que el
passat mes de gener es va firmar
un decret d’alcaldia pel qual la
ciutat va quedar adherida a la xar-
xa Catalunya Film Comission,
que té origen en l’entitat munici-
pal de la capital catalana Barcelo-
na Plató. 

Barcelona Plató és una oficina
que durant anys va promoure els
rodatges a la capital catalana
«amb molt bons resultats», segons
Faxedas. Ara, aquesta entitat s’ha
reconvertit i rebatejat com a Bar-
celona-Catalunya Film Comis-
sion i permet a totes les ciutats in-
teressades gestionar l’adhesió. 

Amb aquestes declaracions,
Faxedas vol respondre la pro-
posta feta recentment per ERC,
en el sentit que Girona tingui una
eina per promocionar la ciutat
com a plató de rodatges. Faxedas
diu que això que ha proposat ERC
ja s’ha fet. 

Per a Faxedas, és important
que el nom de Girona vagi sonant
com a possible localització de ro-
datges. 

«Nosaltres ens comprometem a
facilitar la feina als interessats a
rodar a Girona, permisos d’ocu-
pació de via pública, aspectes
econòmics i culturals. Elaborarem
un protocol en aquest sentit. Tam-
bé farem de contacte entre les em-
preses de rodatge i la gent del te-

rritori afectada», ha dit la regido-
ra, i ha afegit que Girona és de les
primeres ciutats que s’ha incor-
porat a la xarxa, encara en procés
de creació. 

Fa anys que a Girona –ciutat
que ha acollit rodatges com Sol-
dados de Salamina o El perfum–,

es parla de la possibilitat de crear
una oficina d'aquest tipus. Se-
gons Faxedas, es pretenia arribar
a un acord amb la Diputació per-
què els rodatges afectin també al-
tres comarques, però en crear-se
la nova xarxa a nivell català, no ha
calgut.

Girona entra a Catalunya Film Comission
per promocionar la ciutat com a plató 
Una nova xarxa facilitarà els rodatges de pel·lícules i anuncis a les comarques gironines

CINEMA

«EL PERFUM». Una escela del rodatge a Girona, que va alterar el Barri Vell de la ciutat durant unes setmanes. 
MARC MARTÍ
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