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A l’esquerra, l’actriu Carice Van
Houten en un moment del
rodatge. A la dreta, l’ajuntament
de Palafrugell, un dels escenaris
de la gravació. AJUNTAMENT DE FIGUERES

D’Hivernàlia
a l’Empordà
 L’actriu Carice Van Houten, coneguda pel

paper de Melisandre a «Joc de trons», ha rodat
una sèrie holandesa a Palafrugell i Llafranc
ALBA CARMONA PALAFRUGELL

L’actriu holandesa Carice Van
Houten, un dels noms més coneguts del cinema europeu i molt
popular pel paper de Melisandre,
la bruixa roja de la sèrie Joc de
trons, ha estat rodant aquests dies
a Palafrugell i Llafranc. La intèrpret, que aquest any s’ha posat a
les ordres de Brian de Palma, ha

participat en els darrers dies en el
rodatge d’una sèrie de televisió
del seu país a la Costa Brava.
Després de tancar la seva etapa
a Hivernàlia, Van Houten prepara
ara una ficció televisiva anomenada Red lights, produïda pel Warner Bros. Internacional d’Holanda, i que es distribuirà a través del
canal holandès NPO i el belga

La censura en els llibres infantils
AJ. DE GIRONA

 Un centenar de persones van participar ahir en la catorzena edició de la
Jornada de Biblioteques Escolars de Girona, que es va celebrar a la biblioteca
Antònia Adroher. Aquest any, l’esdeveniment va girar entorn a la censura en la
literatura infantil i juvenil. Sota el títol Biblioteques políticament incorrectes, va
reflexionar sobre els tipus de censura que ha patit la literatura infantil i juvenil
al llarg del temps, els límits de la llibertat i de la prohibició en aquest àmbit.

VTM. Malgrat que la majoria del
rodatge d’aquesta nova producció
s’ha realitzat en diferents punts
d’Holanda i Bèlgica, l’equip es va
desplaçar la setmana passada fins
al Baix Empordà per gravar diverses escenes tant a Palafrugell com
a Llafranc.
De fet, el mateix edifici de l’ajuntament de Palafrugell s’ha
convertit en una de les localitzacions de la sèrie, que té previst estrenar-se l’any vinent.
Aquesta nova producció europea compta amb dues de les actrius més reconegudes dels Països
Baixos: Carice Van Houten i Halina Reijn. Les dues actrius ja havien coincidit anteriorment, concretament a les pel·lícules El llibre
negre de Paul Verhoeven i Valquíria, de Bryan Singer, protagonitzada per Tom Cruise, ja que són
les dues cares amb més projecció
internacional de la indústria audiovisual als Països Baixos.

Carice Van Houten fa poc que
ha tancat la seva participació en
una de les sèries amb més repercussió internacional dels darrers
anys, ja que ha estat una de les
protagonistes de la sèrie d’HBO
Joc de trons, on interpretava la
misteriosa sacerdotessa Melisandre.
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tagonistes provinents de mons
antagònics en un món dictat per
un conjunt de normes molt diferents, on entren les relacions entre
sexe i poder, a través d’una xarxa
d’amics i enemics.
En la seva primera temporada,
la sèrie constarà d’una desena d’episodis de cinquanta minuts de
durada cadascun.

Estrena pendent
Malgrat treballar sovint a Europa,
té un peu a Hollywood. Actualment té pendent d’estrena Domino, dirigida per Brian de Palma,
on comparteix cartell amb Guy
Pearce i una altra estrella de Joc de
trons, Nikolaj Coster-Waldau.
La història de Red Lightsse centra en el triangle que formaran
una famosa cantant de clàssica,
una dona que ha estat treballant
com a prostituta durant molts
anys i un agent de policia belga. Es
tracta d’una sèrie amb dues pro-

Van Houten és
una de les actrius
holandeses amb
més projecció, i
ha rodat amb
Paul Verhoeven,
Bryan Singer i
Brian de Palma

El Museu de la
Mediterrània
reflexiona sobre el
paisatge del Baix Ter

Conferència i visita
a Cadaqués pel
Dia Mundial
de l’Arquitectura

Presenten al Darder
un llibre sobre
l’acollida dels exiliats
republicans a Mèxic

DdG GIRONA

DdG GIRONA

DdG GIRONA

■ El Museu de la Mediterrània de
Torroella de Montgrí continua reflexionant sobre el paisatge com a
resultat de la relació entre l’acció
humana i l’evolució de la naturalesa a través d’una conferència i
un taller. La conferència de l’arquitecte Lluís Auquer, divendres
a les set, pretén il·lustrar l’evolució
territorial, paisatgística, urbanística i arquitectònica del Baix Ter
des del Paleolític fins a finals del
segle XIX. El taller per construir
un mapa toponímic col·lectiu a
càrrec dels artistes Duae Collective serà dissabte a les  i cada participant podrà representar la seva
percepció i relació amb l’entorn.

■ La Demarcació de Girona del
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) organitza una nova
edició de l’Arquitectour Girona
que inclou una conferència de
Liebman Villavecchia Arquitectes
i una visita a l’arquitectura moderna de Cadaqués amb motiu del
Dia Mundial de l’Arquitectura,
que es commemora el primer dilluns d’octubre. La conferènciaRelacions i context: unes cases de Cadaqués, tindrà lloc a la seu del
COAC demà (.) i Fernando
Villavecchia i Eileen Liebman hi
explicaran la relació entre les cases que ensenyaran durant la visita a Cadaqués aquest dissabte.

■ L’historiador i escriptor mexicà
José M. Murià presentarà al Museu Darder de Girona de Banyoles
el llibre Si no fos per Mèxic divendres al vespre. Durant la presentació oferirà una conferència al
voltant del salvament de vides
d’exiliats republicans que el govern mexicà va dur a terme entre
 i .
A més de l’autor, participaran a
la presentació Alfons Quera, director del Museu Memorial de
l’Exili (MUME), Gemma Domènech, directora general de Memòria Democràtica de la Generalitat
de Catalunya, i Jordi Xena, economista i activista polític.

