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L’exposició Scouting in Catalonia, la mostra que vol donar a conèi-
xer la feina dels localitzadors d’espais de rodatge catalans, va quedar ahir
instal·lada al passatge Arístides Maillol de l’Edifici de la Generalitat a
Girona. L’exposició, que presenta la Generalitat de Catalunya a través
del Departament de Cultura i l’Agència Catalana de Turisme, es podrà
visitar fins al 10 de gener de 2016. Scouting in Catalonia té com a co-
missària Nuria Vidal, crítica de cinema, professora de crítica cinema-
togràfica a l’ESCAC (Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Ca-
talunya) i autora de diversos llibres de cinema. 
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Girona acull l’exposició de localitzacions
de cinema «Scouting in Catalonia»

EDIFICI DE LA GENERALITAT

La gala de la 30 edició dels Premis Goya se celebrarà el proper 6 de
febrer a Madrid amb un acte que presentarà Dani Rovira, l'actor reve-
lació 2014, va anunciar ahir el president de l'Acadèmia de les Arts i Cièn-
cies Cinematogràfiques d'Espanya, Antonio Resines. Uns premis al ci-
nema espanyol, que lliura l'Acadèmia de les Arts, pels quals ja s'ha tan-
cat el procés d'admissió de candidats i que els seus nominats es donaran
a conèixer el proper 14 de desembre. L'any passat van quedar finalis-
tes «cinc pel·liculasses» i es preveu aquest any «una bona collita».
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La gala dels Goya serà el 6 de febrer a
Madrid presentada per Dani Rovira 

CINEMA

L’hostal Bellmirall del Barri Vell de Girona va inaugurar dijous l’ex-
posició Memòria plàstica, del ceramista Emili Biarnès, en un acte pre-
sentat per Franscesc Carbonell, de l’Associació Populart de Capmany.
El Bellmirall destina a exposicions l’espai El Túnel, a la fotografia, du-
rant l’acte inaugural. Aquesta nova temporada que comença té previstes
també les exposicions dels artistes Montse Fernández (febrer-abril), Ca-
ludia Silva (abril-maig) i Isaac Figueras (juny-juliol). L’acte inaugural de
l’exposició de Biarnès va incloure una degustació de vi de Gerisena, de
la Cooperativa Agrícola de Garriguella.
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Quatre artistes exposen al ritme de les
estacions a El Túnel del Bellmirall

GIRONA

La nova novel·la de Mario Vargas Llosa, Cinco esquinas, es publica-
rà el pròxim 3 de març, segons va anunciar l’editorial Alfaguara, que ha
tancat un acord per a la seva edició amb l'Agència Literària Carmen Bal-
cells. Cinco esquinasés un «fascinant» relat d'un món amenaçat pel ci-
nisme, l'ambició, la misèria moral i la violència. Vargas Llosa ofereix un
retrat del Perú dels anys noranta. L'autor peruà crea un mural en què
personatges de diferents ambients socials es veuen afectats per l'es-
paordiment provocat pel terrorisme de Sendero Luminoso.

BARCELONA | EFE

La nova novel·la de Vargas Llosa, «Cinco
esquinas», és publicarà el 3 de març

LLETRES

Josep Maria Flotats torna al Tea-
tre Lliure després de 38 anys amb
Ser-ho o no, una adaptació de l'o-
bra de l'autor dramàtic Jean-Clau-
de Grumberg. Aquest espectacle
polític, una reflexió sobre la iden-
titat jueva i la tolerància, és el pri-
mer treball de l'escriptor francès
que es representa a l'Estat espanyol
i es podrà veure del 28 d'octubre al
6 de desembre. 

El director i intèrpret de Ser-ho
o no, Josep Maria Flotats, va dir ahir
que l'obra no s'adscriu només a un
teatre «intel·lectual i cerebral» sinó
que, en el cas de Grumberg, «l'he-
rència del teatre de l'absurd» por-
ta una «càrrega humana» molt
profunda que el «diferencia» i que
porta a interrogar-se sobre la iden-
titat de les persones. 

Amb la interpretació d'Arnau
Puig i el propi Josep Maria Flotats,
la comèdia Ser-ho o no, per acabar
amb la qüestió jueva relata les
conversacions entre dos veïns que
es troben sovint al replà de l'esca-
la. Un d'ells descobrirà que l'altre
és jueu gràcies a internet, i a par-
tir d'aquest moment cada retro-

bament servirà per acabar amb les
idees preconcebudes sobre aques-
ta qüestió. 

Així, tot i ser de «mons intel·lec-
tuals oposats i diferents», els dos
personatges construeixen al llarg
de l'obra una «mena d'amistat i
tendresa», va explicar Flotats. Els
diàlegs, traduïts pel professor de la

UdG Salvador Oliva, permeten re-
flexionar sobre la identitat huma-
na gràcies a rèpliques «curtes» i
«enginyoses» que poden arribar a
tenir «dobles i triples sentits», va re-
marcar el director. 

La escenografia senzilla i aus-
tera d’Alejandro Andújar, que re-
crea l'entrada d'una casa, permet
que les paraules dels personatges
cobrin més importància. Escrita
l'any 2013, la història fa referència
directa a temes d'actualitat com ara
el conflicte d'Israel, però sempre
des d'una perspectiva reconcilia-
dora. 

L'espectacle parteix de l'obra
homònima de Jean-Claude Grum-
berg, un autor que el director afir-
ma conèixer des dels seus «co-
mençaments a París» i que l'ha aju-
dat a interpretar el «sentit de l'o-
bra», per la qual cosa es va mostrar
«feliç» de poder dur per primera
vegada un dels seus treballs «aquí». 

Flotats torna al Teatre Lliure
després de 38 anys, on l'actor va ac-
tuar per primera vegada a Catalu-
nya, després d'haver estat actuant
a París, a l'obra La vida del rei Edu-
ard II d'Anglaterra. 
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Flotats torna al Teatre
Lliure després de 38
anys amb «Ser-ho o no»

Una comèdia de Grumberg relata les converses entre dos veïns
d’escala fins que un descobrirà que l’altre és jueu, gràcies a internet


Flotats i Arnau Puig.
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