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TELEVISIÓ Sofía Vergara es
defensa a «Modern Family»
L’actriu colombiana interpreta Gloria, la llatina
sexy i de corbes remarcades, precisament el per-
sonatge que encarna a la vida real. 53
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TEMPORADA ALTA Marta Carrasco
obrirà la programació de dansa
La sala La Planeta acollirà el 5 d’octubre el nou espectacle de la coreò-
grafa catalana, «Bijoux (B Flowers)». 44

Jordi Cerdà i Claude Jeanmart, autors d'«Observatori K».

ACN

Una relectura visual de l'uni-
vers suggestiu de Kafka és el que
proposa la Fundació Vila Casas al
Palau Solterra de Torroella de
Montgrí. Sota el nom d'Observatori
K, la mostra és obra del català
Jordi Cerdà i el francès Claude
Jeanmart i recull el resultat d'un
procés creatiu que s'ha allargat
durant 7 anys. Inclou fotografies
manipulades, fotomuntatge i re-
produccions reals que evoquen el
significat poètic i visual d'algunes

de les obres més conegudes del cè-
lebre escriptor, com La metamor-
fosi o El procés. 

Segons el francès Claude Jean-
mart, «l’obra de Kafka és metafò-
rica i mai indica els llocs ni els
temps en què estan situades les
històries narrades però les temà-
tiques són de plena vigència i ac-
tualitat, com ara l'opressió i la in-
defensió de les persones». La mos-
tra es pot veure fins al 27 d'abril de
l'any que ve.

D’altra banda, la Fundació Vila

Casas fa una segona proposta de la
mà de Patricio Vélez, que reivin-
dica amb una mostra fotogràfica
l'obra de l'artista Roberto Burle
Marx, conegut per «revolucionar»
el paisatgisme al Brasil.

Patricio Vélez (Quito, 1945) ha
volgut donar a conèixer el Sítio, un
parc immens amb jardins que
Burle Marx va dissenyar per aco-
llir el patrimoni botànic que havia
col·leccionat al llarg dels anys. «És
una obra mestra en el sentit ex-
perimental», ha declarat. 
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L’«Observatori K» s’instal·la a Torroella

El Somni, el projecte audiovisu-
al dels germans Roca que uneix art
i gastronomia, pretén ser la pun-
ta de llança d'una nova forma de
representar la gastronomia, que si-
gui un impuls per a altres relats que
facin sentir i emocionar a partir de
la cuina, va assegurar ahir Josep
Roca, que va acudir al Festival de
Sant Sebastià a la presentació de la
pel·lícula.

Aquest film, que va clausurar la
secció Culinary Cinema del Festi-
val de Sant Sebastià, el van pre-
sentar ahir amb la participació, a
més de Josep Roca, del seu direc-
tor, Franc Aleu, el productor Jau-
me Rourers, i Marc Puig, director
de Comunicació i Atenció Ciuta-
dana de l'Ajuntament de Barcelo-
na.

El cuiner gironí va assegurar
que des que van obrir el restaurant
El Celler de Can Roca fa 27 anys
«estan somiant», encara que ara el
somni ha crescut cap a un nou
concepte, que ha connectat la
gastronomia i l'òpera per oferir «un
banquet de dotze actes» al qual
s'han sumat moltes altres disci-
plines amb l'ajuda de la innovació
tecnològica.

En El Somni són dotze comen-
sals que s’asseuen a la taula per de-
gustar les creacions dels Roca, un
viatge oníric en què impactants
imatges es projecten sobre la tau-
la i els plats, guiades per frag-
ments d'òpera.

El director d'orquestra Zubin

Mehta –gràcies al suggeriment del
qual l'equip va viatjar a l'Índia per
ampliar el seu procés creatiu–, la
cantant Sílvia Pérez Cruz i l'es-
criptor Rafael Argullol es troben
entre els més de 40 artistes que han
participat en aquest projecte, que
ha comptat amb la col·laboració
del consistori barceloní.

L'art i el pensament són el mo-
tor d'aquesta iniciativa, que im-
plica tots els sentits i que ha estat
portada al cinema com una forma
de «democratitzar» aquest sopar
del qual gaudeixen només una
dotzena de persones.

«La pel·lícula serveix per això,
per poder mostrar tot el que s'ha
fet i per arribar també a l'emoció»,
explica Josep Roca, propietari al
costat dels seus germans del que
aquest any ha estat declarat el mi-
llor restaurant del món per la re-
vista Restaurant.

El problema de l’aigua
D’altra banda, el festival acull des
d'aquest divendres la segona edi-
ció del certamen We Art Water
Film Festival, un concurs de curt-
metratges que persegueix l'objec-
tiu de conscienciar la població
sobre el problema de l'aigua al
món. La iniciativa està aixopluga-
da sota el paraigua de la Fundació
We Are Water, que ha desvetllat els
membres d'un jurat internacional
compost, entre d'altres, per la vi-
cepresidenta de l'acadèmia espa-
nyola de cine, la directora catala-
na Judith Colell.
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Josep Roca: «“El Somni”» és el punt 
de partida d'una nova visió culinària» 

El projecte audiovisual d’El Celler de Can Roca va cloure la secció Culinary Cinema del Festival de Sant Sebastià

L'actor, cantant, ballarí i show-
man australià Hugh Jackman va
dir ahir, en rebre el premi Do-
nostia, amb què el Festival de Ci-
nema de Sant Sebastià li reconeix
una carrera «versàtil, brillant i im-
parable», que sempre recordarà
aquesta nit: «Mai oblidaré aques-
ta ciutat». «La meva família diu

que Sant Sebastià és una ciutat
per enamorar-se’n. Fa anys que
sento la meva dona parlar d'a-
questa ciutat com si fos un affa-
ir, del seu menjar, de les seves
platges, de la seva gent. Sé que
aquest és un festival internacio-
nal molt important, però en el
meu cor és el festival de la famí-
lia Jackman», va dir per a alegria

del públic. Vestit completament
de negre, vestit, camisa i corba-
ta, Jackman va rebre el premi de
mans de l'actor i director mexi-
cà Diego Luna, que el va definir
com «un home de teatre», men-
tre la presentadora, la periodis-
ta Edurne Ormazábal, es va re-
ferir a ell com «un actor fora de
sèrie».
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Hugh Jackman rep el «Donostia»
L’actor, orgullós amb el premi rebut en el marc del festival. 
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