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Sergi Belbel s’acomiada del
TNC amb‘La Bête’, una comèdia
que homenatja el teatre

ARTS ESCÈNIQUES ESTRENES

❘BARCELONA ❘ El director Sergi Bel-
bel afronta l’última tempora-
da al capdavant delTeatre Na-
cional de Catalunya (TNC), i
per acomiadar-se ha escollit
La Bête, una comèdia en vers
que protagonitza Jordi Bosch,
després queAnna Lizaran ha-
gi hagut de ser substituïda per
malaltia. Belbel va explicar
ahir en roda de premsa que
l’obra posa sobre les taules la
tensió entre el teatre culte i el
popular, amb un text escrit fa
pocs anys pel jove nord-ame-
ricà David Hirson que té una
factura clàssica: és una comè-
dia amb versos rimats, vestu-
ari d’època i referències a Mo-
lière.

A l’obra, l’actor Jordi Boi-
xaderas encarna Elomire
—anagrama de Molière i pa-
ròdia del dramaturg francès—
i representa el teatre més ele-

vat, íntegre i intel·lectual. D’al-
tra banda, hi haValere (la Bête)
—Jordi Bosch—, un actor de
carrer, un outsider de l’època
que representa tot el contrari
a Elomire: és irracional, incul-

te, està encantat de conèixer-
se, i tot ho fa amb una teatra-
litat desbordant.

L’obra es veurà a la Sala
Gran delTNC durant un mes,
del 25 d’octubre al 25 de no-
vembre, i Bosch ha hagut de
preparar en un temps rècord
el seu paper.

EFE
❘ MÈXIC ❘ L’escriptor peruà Mario
Vargas Llosa va rebre ahir el pre-
mi internacional Carlos Fuentes
a la creació literària en idioma
espanyol, dotat amb 193.161 eu-
ros, segons va anunciar, a Mè-
xic, el director de la Real Aca-
demia Espanyola, José Manuel
Blecua. En la primera edició, el
guardó va ser concedit aVargas
Llosa (Arequipa, 1936) per ma-
joria “per la contribució que des
de l’espanyol ha fet per a l’enri-
quiment del patrimoni de la hu-
manitat”, segons l’acta del jurat
llegida per l’espanyol Blecua. El
Nobel de literatura 2010 va dir
que està “molt agraït, molt com-
mogut amb aquesta designació”,
i va saludar la presència de Sil-
via Lemus, esposa del desapa-
regut escriptor Carlos Fuentes,
acompanyant el jurat del guar-
dó. Pel que fa a la seua relació

Vargas Llosa guanya la primera
edició del premi Carlos Fuentes
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ANNA LIZARAN

Bosch substitueix
Lizaran després que
aquesta hagi hagut de ser
substituïda per malaltia

Membres del jurat, ahir, en el moment d’atorgar el premi.
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amb Fuentes, que va morir el 15
de maig passat,Vargas Llosa va
dir que va ser un autor a qui va
conèixer des de ben jove i de qui
el va deixar “molt impressionat

la lectura d’obres com La región
más transparente”.També va
advocar per defensar l’espanyol,
la llengua “més puixant”, des-
prés de l’anglès, va dir.

Les ‘Gran Vía’ d’Antonio López van rebre el visitant durant els primers mesos de la mostra.

FUNDACIÓ SORIGUE

R. BANYERES
❘ LLEIDA ❘ Més de 20.000 persones
en menys de cinc mesos.Aques-
ta notable afluència de públic és
una de les raons per les quals la
mostra Antonio López a la Fun-
dació Sorigué —que es preveia
clausurar a finals d’aquest mes—
es podrà veure finalment durant
tot el que queda d’any. Pròr-
roga, a més, que comptarà amb
un al·licient afegit: aquest cap
de setmana tornen les set Gran
Vía inacabades, situades des del
maig fins al juliol just a l’entra-
da de l’exposició, i que es van
traslladar a l’estiu a Madrid per-
què López hi pogués treballar.

D’aquesta manera, els visi-
tants tindran l’oportunitat d’es-
tudiar el procés creatiu de l’ar-
tista. “Serà la primera vegada
que aquesta evolució es pugui
contemplar dins d’una mateixa
mostra”, va explicar la Funda-
ció Sorigué.

Així, els visitants descobriran
que mentre que algunes peces
semblen gairebé acabades, en
d’altres s’haurà esfumat molt
del que havien vist abans de l’es-
tiu. Per tot plegat, durant aquest
cap de setmana la Fundació So-
rigué ha previst un horari espe-
cial d’obertura: aquest dissab-
te, dia 20, i diumenge, dia 21, la
mostra es podrà visitar de 10.00
a 14.00 i de 16.00 a 20.00 ho-
res.

Quan aquestes creacions mar-
xin de Lleida serà per viatjar al
Japó, on algunes participaran en
una triple exposició que itine-

Antonio López, fins al 2013
La mostra de la Fundació Sorigué, que s’havia de clausurar aquest mes, es
prorroga || Tornen les set ‘Gran Vía’, en què l’artista ha treballat a l’estiu
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rarà pel The Bunkamura Mu-
seum of Art the Tòquio, el Na-
gasaki PrefecturalArt Museum
i l’Iwate Museum ofArt.

Interès pedagògic
Entre els més de 20.000 visi-

tants procedents de Lleida, Bar-
celona,Tarragona, Girona, Sa-
ragossa, Osca, Madrid, Terol,
Castelló,València, Salamanca,
Sevilla, Màlaga o Granada, en-
tre altres ciutats, s’ha de des-

tacar l’interès pedagògic que ha
suscitat la mostra. Està previst
que la visitin més de 2.600
alumnes de 120 grups de 65 es-
coles, des de primària fins a es-
tudis universitaris.

S’ha d’assenyalar que la pròr-
roga de la mostra també signi-
fica que es quedaran les escul-
tures Dia i Nit, protagonistes
d’un concurs de fotografia que
ja ha rebut al voltant d’un cen-
tenar de propostes.

HORARIS

Horari especial: Dissabte 20 i
diumenge 21, de 10.00 a 14.00 i de
16.00 a 20.00. Gratuït. Sense reserva.

Dilluns a divendres: De 10.00 a
14.00 i de 16.00 a 20.00. Dissabte i
diumenge: De 10.00 a 14.00.
Gratuït. Sense reserva.

Visita guiada: Tel. 619 959 062 o
info@fundaciosorigue.com.

Conferències
sobre la Xina a l’IEI

HISTÒRIA

❘ LLEIDA ❘ L’IEI inaugurarà
aquest dijous un cicle de qua-
tre conferències en què, sota
el títol Centenari de la pro-
clamació de la república xi-
nesa, abordarà diferents as-
pectes sobre el gegant asià-
tic. El cicle finalitzarà el 28
de novembre.

Èxit de taquilla del
film‘Lo imposible’

CINE

❘MADRID ❘ Lo imposible, de J.A.
Bayona, estrenada divendres
passat, ja és la pel·lícula na-
cional de més recaptació el
primer cap de setmana, amb
més de 3 milions d’euros el
primer dia (i s’espera que més
de 8 el cap de setmana).

Assaig sobre el
nacionalisme català
i els seus‘mites’

LLIBRES

❘ LLEIDA ❘ La Biblioteca de Llei-
da acollirà demà, a les 19.00
hores, la presentació del lli-
bre El portal de Cataluña, de
l’advocat lleidatà Juan Besa
(1935), editat per Gran For-
mat. Es tracta d’un assaig po-
liticohistòric en què revisa els
mites del nacionalisme cata-
là i la construcció d’una iden-
titat a partir de la llengua. El
presentarà el catedràtic José
M. Rodríguez.


