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El 14 de febrer, al Palau
Municipal de Congressos
de la Comunitat de Ma-
drid, tindrà lloc l’acte de
lliurament dels Goya. De-
mà, els organitzadors fa-
ran públics els nominats
en cada categoria. Hi en-
tren totes les pel·lícules es-
trenades a l’Estat espanyol
entre l’1 de desembre del
2008 i el 10 de novembres
del 2009 que hagin forma-
litzat la seva inscripció.
Los condenados, dirigit
per Isaki Lacuesta, i El
cant dels ocells, d’Albert
Serra, podrien ser nomina-
des en diverses categories,
a més de la de millor pel·lí-
cula i millor direcció. Los
condenados (Benecé Pro-
duccions) té també possi-
bilitats, entre d’altres, en

les categories de millor
guió original (Isa Campos,
Isaki Lacuesta), millor ac-
tor (Arturo Goetz, Daniel
Fanego) i actriu (Leonor
Manso, María Fiorentino),
millor actor (Nazareno
Casero) i actriu de reparti-
ment (Bárbara Lennie) i
millor fotografia (Diego-
Dussuel). El cant dels
ocells (Andergraun Films i
Eddie Saeta) podria ser
nominada en les catego-
ries de millor guió original
(Albert Serra), millor ac-
tor (Mark Peranson), mi-
llors actor (Lluís Serrat) i
actriu revelació (Montse
Triola) i millor fotografia
(Jimmy Gimferrer), a més
d’altres categories de tipus
tècnic. Per la seva banda,
Garbo, l’espia (Ikiru

Films, Colosé Produccio-
nes i Centuria Films), po-
dria rebre nominacions en
la categoria de millor pel-
lícula documental, millor
direcció novella (Edmon
Roch), millor guió origi-
nal (Roch, Lacuesta i Ma-
ría Hervera), millor direc-
ció de producció (Victòria
Borràs), millor fotografia
(Beth Rourich), millor
muntatge (Alexander
Adams) i millor so (Marc
Orts i Josep Oriol Tarra-
gó). Garbo, que ja va rebre
el Giraldillo de Oro al Fes-
tival de Cinema de Sevilla
i va ser finalista al Festival
de Cinema Documental
d’Amsterdam, competirà
amb més d’una trentena de
films per aconseguir una
nominació.

«Garbo», «El cant dels ocells»
i «Los condenados», atents

als premis Goya d’aquest any
Demà al migdia es coneixeran les nominacions

Un fotograma del documental Garbo, l’espia, d’Edmon Roch. / IKIRU FILMS

● Els premis Goya, que atorga l’Acade-
mia de las Artes y las Ciencias Cinemato-
gràfica espanyola, arriben aquest any a la
24a edició, en la qual hi ha tres films de di-

DANI CHICANO / Girona rectors gironins amb possibilitats d’estar
nominats en diverses categories. Garbo,
d’Edmon Roch, El cants dels ocells, d’Al-
bert Serra, i Los condenados, d’Isaki La-
cuesta, figuren a les travesses.

● L’espectacle Tiempo
muerto, del ballarí i coreò-
graf flamenc Rafael
Amargo, i el Festival de
valsos Caixa Sabadell,
protagonitzat per l’Or-
questra Simfònica del Va-
llès, tancaran aquest cap
de setmana el cicle nada-
lenc de l’Auditori de Giro-
na i també la seva progra-
mació musical del 2009,
amb dos plens ja assegu-
rats a la sala simfònica.

De fet, ahir ja només
quedaven unes poques lo-
calitats a la venda per a
l’espectacle que hi presen-
tarà aquesta nit Rafael
Amargo (21 h). De nom
real Jesús Rafael García
Hernández (Valderrubio,

Granada, 1975), Rafael
Amargo ha sabut integrar
en el seu ball les essències
del flamenc i la dansa con-
temporània. El 1997 va
crear la seva pròpia com-
panyia i el seu primer gran
èxit va ser Amargo (1999),
pel qual va rebre dos pre-
mis Max de les Arts Escè-
niques. Poeta en Nueva
York (2000), El amor bru-
jo. Gitanería 1915 (2003),
Enramblao (2004) i la qui-
xotesca DQ... Pasajero en
tránsito (2005) van prece-
dir, amb un èxit creixent,
l’estrena de Tiempo muer-
to, el desembre del 2006 al
Kursaal de Sant Sebastià.
Amb aquest espectacle,
que avui porta a Girona,
Amargo va celebrar el

desè aniversari de la seva
companyia, tornant a les
arrels flamenques. La mú-
sica original és del flautis-
ta Juan Parrilla i el guitar-
rista Flavio Rodrigues,
amb lletres d’Amargo.

Valsos per a l’any nou
L’Orquestra Simfònica
del Vallès, sota la batuta de
Rubén Gimeno, torna
aquest diumenge a l’Audi-
tori de Girona per celebrar
l’any nou amb un concert
de valsos i danses, per al
qual ja no queden entrades
a la venda. El programa in-
clou les gairebé obligades
composicions de la famí-
lia Strauss, i obres de com-
positors com ara Berlioz,
Saint-Saëns i Nicolai.

X. CASTILLÓN / Girona

Rafael Amargo i la Simfònica del
Vallès tanquen el cicle de Nadal a

l’Auditori amb dos plens

El concert de valsos de la Simfònica del Vallès, el gener passat a Girona. / LLUÍS SERRAT

● Torroella de Montgrí.
L’historiador Joan
Badia-Homs presenta
avui (20 h) a Can
Quintana, a Torroella
de Montgrí, el número
27 de la Revista del
Baix Empordà, dedi-
cat a l’art gòtic a la co-
marca i als 400 anys
de la consagració de
l’església de Sant Ge-
nís. / EL PUNT

TORROELLA DE M.
La «Revista del Baix
Empordà» presenta
el número 27

● Salt. La Casa de Cultura les Bernardes de Salt co-
mença avui un nou cicle anual d’exposicions men-
suals amb dues inauguracions: a 2/4 de 8 del vespre,
s’hi inaugurarà la mostra d’escultures Jocs, de Rafel
Planella, i mitja hora més tard, Pedaços, una exposi-
ció de fotografia de Gispert Saget (Salt, 1975) amb
textures que recorden la pintura abstracta. Planella,
un fuster jubilat de Vilablareix, gaudeix ara del
temps que abans no tenia per dedicar-se a la seva ac-
tivitat artística. En la sèrie Jocs reivindica els jocs
tradicionals com ara la baldufa, l’estel, el salt a la
corda i el patinet. Són 14 escultures d’un metre d’al-
çada que tenen un esquelet de fusta recobert d’esca-
iola tractada amb pigment de ferro oxidat. / X.C.

SALT
Les escultures de Rafel Planella i les fotos de
Gispert Saget obren l’any a les Bernardes


