
RELIGIÓ Rouco Varela diu
que no es compleix
l’ensenyament de religió
El president de la Conferència Episcopal
Espanyola creu que el sistema educatiu
pateix «greus problemes»�38
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TELEVISIÓ Comencen a TV3 les gales
per trobar el relleu de La Trinca
«Buscant La Trinca» s’ha gravat en diverses ciutats cata-
lanes, entre les quals, Girona, on es van fer càstings �47

El poeta sud-americà Edu Sívori va presentar a Girona el seu primer
poemari publicat a Catalunya, Peces mensajeros, en un acte a la Llibreria 22
que va comptar amb la participació de Josep M. Utà, autor del pròleg. Per part
seva, Edu Sívori i Jorge Garralda van oferir, en forma de recital, un tast del
llibre, que té una portada il·lustrada per l’artista Domènec Fita. Higini
Fernández els va acompanyar a la guitarra.

�

Poesia Edu Sívori presenta «Peces mensajeros»

ANIOL RESCLOSA

El Conservatori de Música de Girona va celebrar ahir un concert de la diada
de Santa Cecília, patrona de la música, a l’Auditori Viader de la Casa de
Cultura, a càrrec dels premiats en els premis d’Interpretació Musical i
Composició. D’altra banda, l’Aula de Música Antiga del Conservatori ha iniciat
el curs amb més de cent alumnes procedents de llocs com les Canàries,
Astúries, Andalusia o l’Estat francès, va informar ahir la institució.
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Santa Cecília Concert extraordinari al Conservatori

ANIOL RESCLOSA

Coneguts els bons resultats a
taquilla de la seva pel·lícula Los ab-
razos rotos, als Estats Units, Pedro
Almodóvar confirma el seu as-
cens a Hollywood essent escollit
per l’Acadèmia per presentar l’Os-
car a la millor pel·lícula de parla no
anglesa, premi que lliurarà amb
Quentin Tarantino. Segons infor-
ma el diari L.A. Times al seu bloc
dedicat a aquests premis, The En-
velope, nou mesos després de
competir tots dos per la Palma
d’Or del festival de Canes, Almo-
dóvar i Tarantino tornaran a co-
incidir, tot i que aquesta vegada no
per lluitar per un premi, sinó per
lliurar-lo en el Kodak Theatre, el
dia 7 de març.
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Almodóvar lliurarà
amb Tarantino un
dels premis Oscars

CINEMA

Wagensberg i Bou sobre l’escenari.

DAVID RUANO

L'artista Pep Bou, conegut pels
seus espectacles amb bombo-
lles, i el físic Jorge Wagensberg
s'han unit per treballar a Berishit,
un muntatge que estrenen aques-
ta setmana a l’Auditori del Centre
Cultural La Mercè de Girona, en
el marc del festival Temporada
Alta, amb el qual volen explicar
l'origen de l'univers combinant
teatre, ciència i museografia.

Bombolles hexagonals, la re-
producció d'un bacteri, el segon
principi de la termodinàmica o
una galàxia devorada per un forat
negre són alguns dels efectes amb
bombolles que el públic podrà
veure els dies 26 i 27 de novembre.

Wagensberg, director científic
de la Fundació La Caixa i que ja
havia col·laborat amb Bou el 2004
a Cèl·lules i planetes, va comentar
que amb aquesta iniciativa volen
«aprofundir en la comprensió de
la realitat a través de la bola de vi-

dre que és la bombolla».
Partint de la premissa que l'u-

nivers té uns 13.500 milions d'a-
nys, a Berishit, la primera parau-
la de la primera frase de la pri-
mera pàgina de la Bíblia i que sig-
nifica, justament, «al principi», in-
viten el públic a iniciar un viatge
per les moltes històries de la re-
alitat, des del Big Bang, a l'origen
de l'ou o els mecanismes de la in-
tel·ligència i la memòria.

Jorge Wagensberg, també ex-
director del Museu de la Ciència
de Barcelona, manté que el mun-
tatge «crea emocions i planteja
preguntes sobre la història més
bella del món», a la vegada que
expliquen les lleis de la naturale-
sa.

«Parlen les bombolles contra
les paraules, en un espectacle
bell i intel·ligent», que per primera
vegada al món mostrarà, per ex-
emple, una bombolla hexagonal.

Pep Bou, de la seva banda,

amb més de 27 anys de carrera a
la seva esquena convertint les
bombolles de sabó en castells
d'aigua en l'aire, va sostenir en la
presentació de l’espectacle que en
aquesta ocasió crearà una realitat
«incerta», combinant el llenguat-
ge parlat de Wagensberg amb les
seves creacions.

Premi Quim Masó
D’altra banda, les obres guanya-
dores de la tercera convocatòria
del premi Quim Masó a projectes
de producció teatral, Regla de
tres i La conquesta del Pol Sud,
s'estrenaran a la sala La Planeta
els dies 26 de novembre i 4 de de-
sembre, respectivament.

El premi Quim Masó, l'únic
existent que distingeix la pro-
ducció teatral d'un espectacle fet
en català, està dotat amb 30.000
euros i vol servir d'homenatge i re-
cord a l’actor, director i productor
de teatre, mort el 2006.
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Pep Bou i Jorge Wagensberg
pugen als escenaris per
explicar l’origen de l’univers
L’auditori de LaMercè de Girona estrena «Berishit», unmuntatge de

TemporadaAlta ambbombolles, bacteris, termodinàmica i forats negres
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