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cULtURA i sociEtAt

La convocatòria 2013 de les aju-
des Kreas, destinades a fomentar
la creativitat i la recerca artística a
Girona, ha rebut 47 projectes. D'a-
quests, la meitat s'emmarquen
dins el camp de les arts escèniques
(23 propostes), als quals segueixen
la música i els audiovisuals. La con-
vocatòria per accedir a aquestes
ajudes –dividides entre subven-
cions i beques– es va tancar ara fa
dues setmanes, i s'espera que es re-
solgui abans del 15 de maig. Les
ajudes Kreas tenen un pressupost
global de 50.000 euros. Com a
màxim, cada subvenció pot ser de
5.000 euros, i cadascuna de les be-
ques, de 1.000. Aquest any, les 47
propostes artístiques que s'han
presentat iguala les de la convo-
catòria del 2012.

La convocatòria de les ajudes
Kreas, destinades a fomentar la
creativitat i la recerca artística a la
ciutat de Girona, ha rebut un total
de 47 projectes artístics. Exacta-
ment el mateix nombre de pro-
postes que es van rebre l'any pas-
sat. Del total de projectes presen-
tats aquest 2013, tres correspo-
nen a la modalitat de beques i 44,
a la modalitat de subvencions. La
convocatòria per participar a
aquestes ajudes que convoca l'A-
juntament de Girona es va tancar
el passat 15 de març.

Pel que fa als àmbits de creació,
el més nombrós és el d'arts escè-
niques, amb 23 projectes presen-
tats. Dins d'aquest grup, s'han
presentat disset propostes de tea-
tre, quatre de dansa, una de circ i
una d'òpera. A aquest apartat el se-
gueixen la música i els audiovisu-

als, amb nou projectes presen-
tats. Per últim, en arts i visuals i
propostes literàries, s'han presen-
tat tres projectes a cadascuna d'a-
questes categories.

Properament la comissió ava-
luadora dels projectes, formada pel
Consell de les Arts i la Cultura de
Girona, valorarà les propostes i se-
leccionarà els projectes als quals es
destinaran les ajudes. Les Kreas te-
nen una dotació global de 50.000
euros, amb una limitació de 5.000
euros per a cada projecte presen-
tat a la categoria de subvencions,
i de 1.000 euros per a les beques.
La convocatòria es preveu que es

resolgui, com a màxim, abans del
proper 15 de maig.

Dels 47 projectes presentats a la
convocatòria Kreas de l'any 2012
es van atorgar ajudes a 23 pro-
postes, tres de les quals correspo-
nen a beques d'estudis o recerca
artística. Actualment ja s'han pre-
sentat públicament tretze d'a-
quests projectes i la resta han
sol·licitat una pròrroga per a la seva
presentació. D'aquí poc, La Mer-
cè acollirà l'exposició «Més enllà de
la pineda», de l'artista Cesc Pujol,
que l'any passat va obtenir una
subvenció Kreas per a la realitza-
ció d'aquest projecte.
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Un total de 47 projectes
artístics opten a les ajudes
Kreas per aquest 2013
El nombre de candidats a les beques, que tenen un import màxim de

5.000 euros cadascuna, iguala el de la convocatòria de l’any passat


Un dels projectes artístics guanyadors d’una Kreas l’any passat.
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El veterà actor britànic Richard
Griffiths, un dels intèrprets de la
popular saga cinematogràfica del
mag juvenil Harry Potter, va morir
als 65 anys a causa de complica-
cions derivades d'una operació
coronària, va informar ahir la BBC.
Griffiths va morir dijous a l'Hos-
pital Universitari de Coventry and
Warwickshire, va precisar la ca-
dena pública britànica, en un co-
municat dirigit als mitjans de co-

municació. Al llarg de la seva car-
rera, Griffiths va protagonitzar di-
versos papers en cinema i televi-
sió però també sobre els escenaris
teatrals on va rebre els premis
Tony i Olivier. Griffiths es va donar
a conèixer sobretot per interpretar
l'inflat i odiós oncle de Harry Pot-
ter a la popular saga de J. K. Row-
ling. Així mateix, també va parti-
cipar en films com La invenció
d'Hugo, Pirates del Carib, Sleepy
Hollow i Carros de foc.

El 2008, va ser condecorat amb
un OBE (Ordre de l'Imperi Brità-
nic) a la llista d'honors que con-
cedeix anualment la reina Isabel II
per la seva contribució artística.
L'actor Daniel Radcliffe, que va do-
nar vida al mag Potter, va rendir

ahir tribut a Griffiths pel seu «va-
lor i el seu humor» que feien de la
feina «un plaer» durant els rodat-
ges, segons va recordar. Radcliffe
va treballar juntament amb Grif-
fiths tant en les cintes de Harry Pot-
ter com en el seu debut teatral a
Equus, dos dels moments «més
importants» de la carrera del jove.
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L’intèrpret, que també va
participar en «Pirates del
Carib» o «Carros de foc», va
morir dijous als 65 anys



Mor l’actor britànic Richard Griffiths,
el malvat oncle de Harry Potter 
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Un nombrós grup d’escriptors i de públic va passar dijous pel Berenar
Literari de la llibreria El Cucut de Torroella de Montgrí, convocat per tercer any
consecutiu amb l’objectiu de posar en contacte els escriptors amb el seu
públic. L’acte va comptar amb la participació d’autors com Lluís Anton
Baulenas, Vicenç Pagès, Núria Esponellà, Màrius Serra o Sílvia Soler, entre
d’altres, i l’actuació del músic Toti Soler, que va recitar textos d’Espriu.



Berenar Literari El cucut reuneix escriptors i públic

L'escriptora Carme Riera recrea
la seva infantesa al llibre autobio-
gràfic Temps d'innocència (Grup 62
en català i Alfaguara en castellà).
Riera descriu, des de la mirada de
quan era una nena, la Mallorca que
la rodeja, i presenta un univers in-
fantil màgic i innocent, però tam-
bé de pors, culpes i prohibicions i
de tradicions i oficis que ja han
desaparegut. L'objectiu de Riera
era explicar-li a la seva néta «un
univers que ella no coneixerà».
L'escriptora ha comentat que el lli-
bre és una visió personal de la in-
fantesa, però «no només és això»,
ha advertit, perquè les persones de
la seva generació s'hi sentiran
identificades.

Riera elabora amb aquesta obra
un retrat íntim i panoràmic d'una
família i dels seus cercles i del seu
entorn durant la postguerra. «Els
nens que viuen ara a Palma no po-
den recuperar els sons de les cam-
panes o les olors del femater o de
l'encens de Setmana Santa ni el
que podien ser els sons de les
campanes o dels ramats de bens».
L’autora ha dit que és important
que els grans mirin cap endarrere
i cap a dins i per mostrar el passat
als que viuen un present que no té
res a veure amb aquella època. 

La catedràtica de la UAB recor-
da el seu pare protector, la seva be-
lla mare, els relats màgics de l'àvia
Catalina o els ensenyaments de la
tieta Celestina. També descriu la
Mallorca rural del preturisme,
llocs com els carrerons de Palma,
el mar de Deià o el gran casalot fa-
miliar, així com els oficis, les festes
o els rituals com el femater, el ma-

talasser, el Ram o les visites, els
llargs estius a la casa de vacances
de Sa Marineta o els freds hiverns.

Tanmateix, l'escriptora, que ha
negat que sigui una novel·la, ha
destacat que la ficció a vegades «no
té res a veure amb la realitat per-
què aquesta la supera». Ha posat
com a exemple que en un moment
del llibre recorda quan les monges
descrivien l'infern d'una forma
«absolutament literària i exagera-
da». «És una crònica del franquis-
me», ha afegit, i a la vegada ha re-
marcat que eren «temps de seve-
ritat i obediències». 

Una nena que no jutja
Riera ha volgut escriure la seva
obra des de la mirada d'una nena:
«He volgut que fos la nena la que
recordés i mirés, no volia jutjar», ha
assenyalat. «No era el meu pro-
pòsit jutjar», ha insistit. És el meu
«retrobament amb la nena tímida,
temorosa, espantadissa i lletja d’on
provinc, d'on han sorgit aquestes
pàgines». 

Ha reiterat en diferents oca-
sions que volia que la seva néta co-
negués a partir del llibre la Ma-
llorca que ella va conèixer, entre els
tres i els deu anys. «Segurament es
trobarà una Mallorca que només
parlarà alemany», ha dit rient. Al
saber que seria àvia, li van sorgir
«ganes de reflexionar i pensar què
es trobarà». «A mi m'agrada molt
pensar que tinc més passat que fu-
tur, però els ulls de la meva néta em
donen futur», ha remarcat.

Amb tot, Temps d’innocència
proposa un recorregut íntim, tre-
nat per records d’infantesa que,
com cireres d’una panera, s’enlla-
cen i conformen el retrat panorà-
mic d’una família mallorquina i del
seu entorn durant els anys cin-
quanta del segle xx. Riera recrea el
seu univers infantil ple de màgia i
d’innocència, però també de pors,
culpes i prohibicions.
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L’escriptora entrellaça els
seus records de quan era
una nena en una novel·la
clarament autobiogràfica



Carme Riera retrata la
seva infantesa a Mallorca
a «Temps d'innocència»

Griffiths amb Radcliffe.
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