Recull de
Premsa

Fundació Sorigué en Lleida.
La comisaria del proyecto, Chus
Martínez, matizó que el concepto de
«singularidad» remite al de «transformación». «En ciencia se utiliza para hablar de inteligencia artificial y
se refiere al momento en que nuestra relación con las máquinas cambia, cuando la tecnología deja de ser
una herramienta
y empieza
9 Abril,
2015 a ser un
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El cineasta Albert Serra y la comisaria Chus Martínez, ayer, en el Institut Ramon Llull. EL MUNDO

MÚSICA LOS INMORTALES DEL CINE

SHARON STONE Y
HARRISON FORD
EN EL PALAU
ANA MARÍA DÁVILA BARCELONA
Ésta vez no será sólo la música, sino
también la voz. Al lado de la banda
sonora de algunos de los títulos más
populares de la historia del cine,
–Instinto Básico, La misión, La lista
de Schindler, Pulp Fiction o La guerra de las galaxias– quienes se acerquen mañana al Teatre Principal de
Sabadell o el sábado al Palau de la
Música, tendrán la oportunidad de
reencontrarse con la voz de sus no
menos legendarios intérpretes: Sharon Stone, Harrison Ford, Liam Neeson, Uma Thurman o Jeremy Irons.

Y todo gracias a la magia del doblaje. Habitualmente en un segundo
plano, los actores que se encargan de
hacer comprensible para el público
el cine anglosajón, asumirán esta vez
buena parte del protagonismo en este concierto que propone la Orquestra Simfònica del Vallès (OSV), titulado Els inmortals del cinema.
Mercè Montalà y Salvador Vidal,
dos actores que ponen voz a estrellas
como Michelle Pfeiffer, Sharon Stone, Julia Roberts, Catherine Z. Jones,
Uma Thurman, George Clooney,
Mel Gibson, Liam Neeson, Ed Ha-

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

rris, Richard Gere, Michael Douglas
o Harrison Ford, acompañarán a la
orquesta presentando y escenificando algunos pasajes de las películas
cuya banda sonora se interpretará
en el concierto. Será un reconocimiento y un homenaje a los «elementos invisibles del cine», como lo
define el presidente de la OSV, Jordi
Cos: la música y la palabra, encarnada por los actores de doblaje. El programa se ha construido a partir, precisamente, del trabajo de Montalà y
Vidal, «de las películas que ellos habían doblado y que tuvieran una
banda sonora popular y fácilmente
reconocible para el público».
La audición ofrecerá también fragmentos musicales de filmes como El
patriota, Copying Beethoven, Jurassic Park, Chicago o El cazador, cuyas
bandas sonoras las firman compositores de la talla de Ennio Morricone,
John Williams o Jerry Goldsmith.
«No existe un hilo conductor en el
programa. Hemos procurado combi-

ta edición: el comisario Martí Manen
es el responsable del pabellón de España que toma a Dalí como punto de
partida y en el que también participa
Francesc Ruiz; Jaume Plensa expone sus esculturas en la iglesia de San
Giorgio Maggiore e Inma Prieto organiza una exposición con la Universidad de Venecia en la que también
habrá obra de Núria Güell.

nar películas de distinto espíritu. De- de una complejidad difícilmente asutrás de la orquesta habrá una panta- mible visto desde fuera. «Para poder
lla sobre la cual se proyectarán imá- hacer todas esas voces, tan distintas
genes fijas de la película de la que los unas de otras, tienes que mimetizaractores hablarán. Nuestra intención te con el actor que tienes delante.
es que el público reviva la película a Por eso, cuando nos piden que hagapartir de la música y de la palabra», mos la voz de tal o cual actor, es muy
aclara Cos.
difícil si no estás viendo su cara en
Para Montalà y
ese momento»,
Vidal éste es «un
aclaran.
«LA
INTENCIÓN
ES
regalo increíble
Después de
que nos ha hecho QUE EL PÚBLICO
esta experienla orquesta». Se- REVIVA LA PELÍCULA
cia, la Simfònigún Salvador Vi- A PARTIR DE LA
ca del Vallès
dal «nosotros estiene previsto
MÚSICA Y DE LA
tamos acostuminterpretar en
PALABRA»
brados a estar en
directo la banla sombra, aunda sonora del
que también creo
gran filme de
que cada vez se reconoce más nues- Alfred Hitchcock, Psicosis, el próxitro trabajo. Todo el mundo sabe que mo 31 de octubre. «Hay música de
el mejor doblaje del mundo se hace cine maravillosa. El problema es
en España y, concretamente, en Bar- que no siempre las orquestas puecelona». Para ambos actores, su tra- den tocarla porque es muy difícil
bajo, «que conlleva una gran respon- encontrar las partituras», se queja
sabilidad», según Mercè Montalà, es Jordi Cos.
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Tras su actuación con Jordi Savall, el Cor
Infantil Amics de la Unió de Granollers
reafirma su gran momento artístico y
estrena en el Palau de la Música.

La sensación de
los coros europeos
ANA MARÍA DÁVILA

Tiene una trayectoria que roza las
dos décadas, pero lo cierto es que ha
sido prácticamente en el último año
y medio, desde que en octubre de
2013 se alzara como ganador absoluto en el concurso de coros amateurs Let the Peoples Sing, organizado por la Unión Europea de Radiodifusión en Luxemburgo, que su fama
ha comenzado a traspasar fronteras
y a alcanzar éxito mediático.
Estos días, el Cor Infantil Amics
de la Unió de Granollers no para de
subir a los escenarios. Hace poco
más de una semana interpretaban el
Stabat Mater de Pergolesi, justo después de tomar parte en la Pasión según San Mateo, de J.S. Bach, que dirigió Jordi Savall en el Palau de la
Música Catalana, escenario al que
volverán este domingo con un espectáculo propio titulado Cançons de la
lluna al barret, en el que interpreta-

rán obras originales para coro de voces blancas del director del Orfeó
Català, Josep Vila i Casañas, con una
puesta en escena de Sol Picó.
«Ganar aquel concurso nos aportó visibilidad. Entonces no teníamos
un gran palmarés europeo detrás.
Previamente, ya participábamos en
las programaciones de las
El Cor Infantil
instituciones Amcis de la Unió
musicales de la de Granollers con
ciudad, pero su director y
ahora esta pre- fundador Josep
sencia es más Vila i Jover.
evidente», comenta Josep Vila i Jover, director y
fundador de este estimulante proyecto artístico, surgido en 1996 como
parte consustancial de la Escola de
Música creada aquel mismo año en
el seno de la sociedad claveriana
Amics de la Unió de Granollers.
Visitantes asiduos del Gran Teatre

JORDI RIBÓ

del Liceu, donde su presencia es habitualmente requerida cuando las
óperas requieren voces infantiles, esta juvenil formación, integrada por
56 cantaires de entre 12 y 17 años, se
perfila, según algunos especialistas,
como uno de los grandes coros infantiles del sur de Europa.

Buena prueba de ello es que su
agenda rebosa proyectos. El próximo
junio estarán en Luxemburgo; en octubre en Múnich; en noviembre, en
Toulouse, y en mayo de 2016 en Basilea. «Hace 20 años que persigo mejorar este proyecto, pero las claves
del trabajo musical no son originales.

Yo no he inventado nada. Trabajamos igual que un coro adulto; en total, cinco horas de trabajo a la semana, sin contar los ensayos de fin de
semana», explica Vila. Eso sí, reconoce el director, los niños tienen que
hacer «malabares» para cumplir con
deberes escolares y musicales.

La eficiencia energética llega al cine

Efervescencia primaveral

Que a nadie le extrañe que, a su
edad, Jane Fonda (1937) siga
dando guerra. En la serie de Aaron Sorkin The newsroom, donde
su papel de poderosa magnate de
los medios de comunicación fue
ganando peso y complejidad con
el paso de los capítulos, es una
robaplanos que acapara todo el
brillo desde el primer minuto en
el que aparece en escena. Y es
que Fonda tiene algo especial.
Ese brío intrínsecamente norteamericano, fresco y espontáneo,
que resulta especialmente encanRobert Redford y Jane
tador en Descalzos en el parque,
Fonda en una escena
la película en la que está a punto
de ‘Descalzos en el
de lograr algo realmente difícil:
parque’.
robar protagonismo al mismísiPALAU
DE
LA
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CATALANA
mo Robert Redford.

terpretan a una pareja de recién
casados que tras seis días de fogosa celebración en el Plaza entran en un diminuto apartamento
en el Greenwich Village donde la

Un clima idílico que para Cory
(Fonda) no tarda en desinflarse:
frente a su vitalidad y sus ganas
de comerse el mundo, su marido
le parece alguien soso, predecible, aburrido y poco dado a chiquilladas como... pasear descalzo
por Central Park. Algo que el pobre y resignado Paul (Redford le
interpretó también en la obra de
teatro en la que está basada la
película) terminará haciendo después de que su mujer decida intempestivamente romper con él y
echarle de casa. Solo, borracho y
confuso, se refugiará en un banco y terminará, en efecto, paseando descalzo por el parque. Huelga decir que Cory no tardará en
darse cuenta de que las parejas
son como el ying y el yang y que
en ocasiones, lo que mas detestamos del que tenemos cerca es lo
que más echamos de menos en
su ausencia. Una comedia fabulosa con dos actores en estado de
gracia que es pura efervescencia
primaveral. Un delicioso torbelli-

DESCALZOS EN EL
PARQUE
D isponible en Wuaki TV
Robert Redford es el
Señor Rectitud. Jane
Fonda es su esposa,
que ha decidido
firmemente dedicar
sus días a pasárselo lo
mejor posible. Una
deliciosa comedia que
triunfó en Broadway
antes de ser llevada al
cine en 1967 por el

dats. L’acumulació de referents literaris és sorprenent, perquè el
Mot és un festival molt jove. Va
néixer l’any passat amb el manament d’escollir cada vegada un
àmbit temàtic com a fil conductor. La primera edició es va centrar en la literatura fantàstica, i hi
van intervenir una vintena d’autors. En
en2015
aquesta segona
9 canvi,
Abril,

centraran en Medellín i Bogotà,
“el lloc on tothom està en guerra
PAÍS: España
amb tothom”, va escriure la novel·lista colombiana
a Delirio7(AlPÁGINAS:
faguara). El 10 d’abril l’escriptor i
editor Éric Hazan
i el filòsof
Jo-€
TARIFA:
3925
sep Ramoneda conversaran sobre “la invenció
de París”.
ÁREA:
418 DesCM²
prés António Lobo Antunes i el
crític Jordi Galves abordaran els

tir de la manera com els diners
determinen la vida de les persoFRECUENCIA:
Semanal
nes, reflexionarà sobre aquesta
el dia 11. La Italiana MelaO.J.D.: ciutat
25725
“misteris de Lisboa”. I, finalment, nia G. Mazzucco farà el mateix
Roma el 16 d’abril, i
Eduardo Mendoza i Sergi Pàmies
E.G.M.: sobre
148000
debatran sobre el potencial narra- l’endemà Luis Goytisolo parlarà
sobreSUPLEMENTO
La ciutat i la naturalesa de
de la capital catalana, conegu-tiu
37%
SECCIÓN:
da com La ciudad de los prodigios la novel·la. De “ciutats ferides”,
(Seix Barral), però també anome- centrant-se en Berlín, intervin-

el Kosmopolis

Sis vegades Beethoven
Javier Pérez Senz

C

om a compositor, solista i
famós improvisador, el piano va ser l’instrument rei
de Ludwig van Beethoven. El genial compositor alemany va explorar les possibilitats tècniques i expressives del piano en el seu revolucionari cicle de 32 sonates, va
potenciar el seu diàleg cambrístic
amb altres instruments com el
violí i el violoncel i, seguint el model de Wolfgang Amadeus Mozart, va convertir el concert per a
piano i orquestra en el gènere favorit del públic. Les seves sis
obres mestres en aquest terreny
concertant —els cinc concerts per
a piano i el Triple concert per a
violí, violoncel i piano— tenen protagonisme absolut en el Festival
Beethoven que l’OBC li dedica els
dos propers caps de setmana.
La festa comença amb una pro-

posta irresistible: escoltar en tres
dies (10, 11 i 12 d’abril) a L’Auditori els cinc concerts de Beethoven
amb el pianista austríac Rudolf
Buchbinder com a solista i director. Un repte majúscul de Buchbinder que s’ha consagrat com un
dels intèrprets de referència en
aquest repertori i que visita grans
auditoris europeus interpretant
un cicle amb èxit.
De fet, Beethoven és un dels
compositors fetitxe de Buchbinder, que ha centrat la seva carrera
en la interpretació dels grans autors del classicisme vienès, amb especial predilecció per Joseph
Haydn i el romanticisme germànic. La propera temporada Buchninder té previst tornar a Barcelona per actuar al Palau de la Música amb obres de Franz Schubert i
Beethoven en el programa.
No és la primera vegada que
l’OBC ofereix aquest apassionant
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cicle de concerts amb un mateix
intèrpret com a solista i director;
ho va fer Christian Zacharias el
1999, abans de convertir-se en director de l’avui desaparegut Festival Mozart del conjunt simfònic
barceloní. I, en diverses ocasions,
Daniel Barenboim ha ofert a Barcelona memorables versions d’al-

L’OBC dedica un
festival al geni amb els
cinc concerts de piano
i el ‘Triple concert’
El pianista austríac Rudolf Buchbinder

guns d’aquests concerts en la seva doble condició de solista i director.
La immersió en el piano concertant de Beethoven es completarà el cap de setmana se-

güent (17, 18 i 19 d’abril) amb la
segona proposta. Sota la batuta
de Pablo González, tres grans solistes pujaran a l’escenari de la
Sala Pau Casals per interpretar el
Triple concert: el violinista fran-

continuarà amb Petros Márkaris,
opinant sobre la crisi d’Atenes, i
Rafael Chirbes, de València.

MOT. FESTIVAL DE
LITERATURA
Dedicat a “escriure ciutats”, del 9
al 19 d’abril a Girona i Olot
www.festivalmot.cat

cès Renaud Capuçon, el jove violoncel·lista, també francès, Edgar Moreau, i
la pianista georgiana
Khatia Buniatishvili.
El Triple concert
tancarà el Festival
Beethoven amb magnificència, però compartirà el protagonisme amb dues partitures que fan referència a Dinamarca; l’esplèndida Simfonia
núm. 2 de Carl Nielsen, i l’estrena de
l’obra del compositor
català Joan Albert
Amargós En la solitud. Homenatge a
Carl Nielsen, encàrrec del Consolat
de Dinamarca per celebrar l’efemèride.

FESTIVAL BEETHOVEN
Cinc concerts per a piano (dies 10,
11, 12) i Triple concert (17, 18, 19)
L’Auditori, Barcelona
www.auditori.cat
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Agadic, Catrocadeiras i el TNC
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- 10% draqueÁREA:
també
ésCM²
el director,
maturg i actor de la peça.
El muntatge imagina com

recaure sobre el bé immoble amb totes les seves
parts integrants”.
La sentència contrasta
amb la que el Tribunal
Constitucional va emetre
l’any 2012, que avala la
compravenda. La jutgessa, però, destaca que en
aquest cas només resolia
un conflicte de competències entre Aragó i Catalunya respecte a qüestions
patrimonials, però no sobre la compravenda. ■

Burian, director del
cor del Liceu, plega
El director del Cor del Gran
Teatre del Liceu, Peter Burian,
ha dimitit del seu càrrec per
motius “estrictament personals i familiars”, segons un comunicat emès ahir per l’entitat. Peter Burian, que ha tornat a la seva ciutat natal, Viena, ha estat substituït temporalment per la seva assistent,
Conxita Garcia, en el càrrec
des del 2002. El director musical del Liceu, Josep Pons; la
directora artística general,
Christina Scheppelmann, i el
director del departament mu-

sical, Antoni Pallès, seran ara
els encarregats de buscar un
substitut a Burian, que va assumir la direcció del cor no fa
ni un any, el juliol del 2014.
Conxita Garcia va realitzar
els estudis al Conservatori
Superior Municipal de Música
de Barcelona, on es va especialitzar en cant, direcció coral i
direcció d’orquestra. Ha estat
directora del Cor Jove de l’Orfeó Català, sotsdirectora de
l’Orfeó Català i directora del
Cor dels Amics de l’Òpera de
Girona. ■ REDACCIÓ

EXPOSICIÓ
HOMENATGE

La festa popular

Recordant Molas

S’inaugura l’exposició ‘La festa popular, la
catalanitat cívica’, sobre les tradicions, al Museu
d’Història de Catalunya, abans de viatjar a
Berga, Tarragona, Tortosa i Olot.

El poeta Lluís Urpinell-i-Jovani s’acomiada de
44 anys d’amistat amb el mestre Joaquim
Molas, mort el març passat.

MÚSICA

Strenes,
a Girona

LITERATURA

‘L’amant de Picasso’
Isabel-Clara Simó relata, en clau de dona, la
relació que van mantenir la model Fernande
Olivier i el pintor Picasso.

DEMÀ AMB

ORFEO CATALA

Després
d’estrenar-se amb
Sopa de Cabra
d’incògnit, el
festival Strenes
obre avui tres
setmanes de
música i més
sorpreses.
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EL MIRADOR DE BARCELONA Les polítiques culturals, a debat

Barcelona aposta per un model
cultural ambiciós i sostenible

El turisme, imprescindible per generar recursos i finançar la cultura local

ENRIC TINTORÉ

Destinar més recursos econòmics al Museu Nacional d’Art de
Catalunya (MNAC), el vaixell insígnia dels museus catalans, és
una de les grans prioritats de la
cultura barcelonina, segons han
coincidit a assenyalar els participants en el debat d’El Mirador celebrat aquesta setmana per analitzar les polítiques culturals de la
ciutat.
Així mateix s’ha destacat que
cal buscar un equilibri més gran
entre la cultura com a factor
d’atracció de turisme cap a Barcelona i la cultura ciutadana en si
mateixa. En aquest sentit s’ha reclamat un model de ciutat sostenible culturalment, que generi recursos procedents del turisme i
que aquests puguin revertir en
una formació educativa i cultural
més important per als ciutadans.
El Mirador, celebrat a l’hotel
Alma, ha comptat amb la participació de Llucià Homs, director
de Promoció dels sectors culturals de l’Institut de Cultura de
Barcelona; Llàtzer Moix, subdirector de La Vanguardia; Franc
Aleu, artista multidisciplinari;
Carlos Duran, director de la Galeria Senda i codirector de LoopBarcelona; Borja García-Nieto,
empresari, president del Círculo
Ecuestre i del Consell Social de
la Universitat Abat Oliba, i Roger
Guasch, director general del
Gran Teatre del Liceu. Aquests
tres últims són també membres
de l’associació Barcelona Global.
Llucià Homs posa de manifest
que la cultura és un dels eixos
troncals de la política de l’Ajuntament de Barcelona per la seva
enorme importància com a motor d’innovació, de creativitat, de
coneixement, de creació de noves centralitats urbanes, de foment de les indústries culturals,
de projecció internacional de la
ciutat i d’atracció del turisme.
Destaca que la cultura té cada
vegada més una funció fonamental en les estratègies de regeneració urbana i desenvolupament
econòmic de la ciutat, com ho demostren els nous equipaments
com el Disseny Hub-Museu del
Disseny, el Born Centre Cultural,
el Museu de les Cultures del
Món o la fàbrica de creació de Fabra i Coats, a Sant Andreu. Afegeix que les exposicions i l’activitat museística, el consum de cultura urbana lúdica i creativa,
amb més de 150 festivals anuals,
o el funcionament dels quaranta
espais de creació a disposició de
la ciutadania, juntament amb la
xarxa de biblioteques, els centres
cívics i els ateneus de fabricació
són expressió de la cultura ciutadana.
Llàtzer Moix matisa que, malgrat tot això, la cultura ha patit
molt els efectes de la llarga crisi
econòmica i que és molt sensible,
així mateix, a la crisi política entre Catalunya i Espanya, la qual

PRIORITAT URGENT

Consens sobre la
necessitat de destinar
més recursos per
potenciar el MNAC
NOVA ETAPA

El repte és omplir
de contingut els
grans equipaments
culturals de la ciutat
I M P U L S A LA CR E A C I Ó

Barcelona ha
d’apostar per
convertir-se també
en emissora d’art
cosa es tradueix en una evident
falta de recursos. Com a exemple
d’això esmenta el gran abisme
que hi ha entre la cartellera d’exposicions de Barcelona i de Madrid, ja que els museus de la capital de l’Estat es beneficien d’inversions de l’Administració central molt més grans. Assenyala
que el MNAC funciona amb un
pressupost anual de 13 milions
d’euros, mentre que el Museu del
Prado, per exemple, en té el triple. “Del total, deduïdes les despeses ordinàries de funcionament, al MNAC només li queden

Ciutat del cinema

En el decurs del debat Borja García Nieto destaca que
Barcelona té cada vegada
més importància per la qualitat dels seus actors i directors i que, per tant, és una
activitat artística que caldria potenciar més a l’empara de les noves lleis estatals
de suport al sector. Llucià
Homs, sobre això mateix,
assenyala que Barcelona
actualment és una ciutat
líder en rodatges, amb més
de tres mil a l’any, per davant de ciutats com Londres o París, que tenen una
indústria fílmica potent. “La
ciutat –diu Homs– s’està
convertint en un dels grans
platós europeus, cosa proporciona importants ingressos a la ciutat a tots nivells.
En l’àmbit musical, Roger
Guasch explica la iniciativa
Barcelona Obertura, que,
emparada per Barcelona
Global, pretén coordinar i
promocionar conjuntament
la programació del Liceu,
de l’Auditori, del Palau de
la Música i d’Ibercamera i
poder organitzar, entre altres coses, una setmana internacional de la lírica a la
ciutat.
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800.000 euros per muntar exposicions, quan només la gran exposició de Dalí que va acollir el
Museu Reina Sofía ja costava el
doble”.
Borja García-Nieto insisteix
que el MNAC “ha de ser la gran
aposta cultural de la ciutat i que
s’hauria d’invertir molt més per
ampliar-lo en el conjunt de l’aposta global per fer de Montjuïc la
muntanya dels museus”, un objectiu en el qual coincideixen
tots els participants. També explica l’oferta que té Barcelona per
convertir-se en una extensió del
gran Museu de l’Hermitage de
Sant Petersburg, una cosa que
tindria molt sentit per estrènyer
les relacions amb Rússia i per donar a conèixer a Occident els
enormes
tresors
artístics
d’aquest museu.
Llàtzer Moix discuteix la conveniència d’invertir des del sector públic en una seu de l’Hermitage. “La política cultural –diu–
exigeix prioritats. No té sentit tenir el MNAC en una situació difícil i destinar diners públics a
nous projectes. No podem estar a
tot arreu”. De la mateixa opinió
és Llucià Homs, que valora l’opció de l’Hermitage però defensa
apostar per un model de museu
propi, per potenciar la cultura i
les col·leccions del país, a la qual
cosa sens dubte contribuiria el
projecte de Montjuïc com a muntanya dels museus.
Borja García-Nieto discrepa
d’algunes de les prioritats culturals de Barcelona i Catalunya,
que en els últims temps han estat
més centrades des de la Generalitat i l’Ajuntament a promoure
una determinada cultura política
que en veritables polítiques culturals. Franc Aleu, que es defineix
independentista, també lamenta
els riscos de Catalunya de tancar-se en ella mateixa. Llàtzer
Moix qualifica d’opinables, com
a mínim, algunes de les apostes
desenvolupades, que a més han
consumit molts fons públics. El
programa dissenyat per commemorar el tricentenari del 1714 no
ha quedat per sota dels sis milions d’euros de cost. La rehabilitació de l’antic mercat del Born
ha consumit 35 milions d’euros
tan sols en l’última fase de reforma, als quals cal afegir diverses
desenes de milions més corresponents a projectes anteriors que
van tenir diversa sort.
Tots els participants destaquen l’enorme riquesa, talent i
ambició cultural de Barcelona,
que s’estenen a tots els àmbits i
activitats. A la pregunta de quin
ha de ser el paper de les administracions públiques davant aquest
panorama, hi ha plena coincidència amb Llàtzer Moix en el fet
que n’hi hauria prou que consideressin el sector cultural com una
cosa tan bàsica com ho són el sector educatiu o el sanitari, i que hi
donessin suport plenament. Si no
és amb subvencions, que fos al-

menys amb nous instruments fiscals, amb taxes en altres activitats, amb recursos procedents de
la loteria, com es fa en altres països, amb una llei efectiva del Mecenatge, i –especialment– amb
una reducció de l’IVA actual del
21% per a activitats culturals, que
és un torpede contra la línia de
flotació de la cultura.
Carlos Duran assenyala que,
tal com es va posar de manifest
en la Biennal de Xangai, Barcelona està considerada una de les
trenta ciutats més valorades del
món com a motors culturals i econòmics del planeta. “Aquest és
un repte que exigeix una gran responsabilitat –diu– i que hauríem
de saber administrar i gestionar
entre tots. És necessària una narrativa més ambiciosa per a la ciutat i superar complexos i limitacions mentals”.
També assenyala Carlos Durán que la ciutat ha de ser més integradora i, sobre això, denuncia
que “la majoria dels òrgans de govern de les institucions no estan
oberts a la participació de ciutadans d’altres països que viuen i

treballen cada dia amb nosaltres”.
Roger Guasch diu que Barcelona ha invertit molt en continents
–grans equipaments, i edificis,
com el Disseny Hub– i que ara
cal omplir-los de contingut. “Si
ho fem bé, Barcelona haurà
triomfat. En aquest canvi de paradigma –afegeix– reclamo que els
gestors culturals tinguin la gestió
econòmica com un dels punts
clau de referència de la seva gestió cultural. Si no ho fem així, ens
equivocarem, ja que les administracions públiques no tenen prou
recursos econòmics per finançar-ho tot”.
Tots els assistents destaquen
la necessitat de mantenir i millorar la qualitat en les ofertes culturals de Barcelona perquè la ciutat és consolidi com un pol
d’atracció mundial.
“Hem de ser referents –almenys una vegada a l’any– per al
disseny mundial, per a la música,
la dansa, la pintura i altres expressions artístiques, igual com ho
som per al videoart”, diu Roger
Guasch.

L’absis de Sant Climent de Taüll, al MNAC
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ÀLEX GARCIA

1. Llàtzer Moix
La Vanguardia

2. Llucià Homs
Ajuntament BCN

3. Roger Guasch
Gran Teatre del Liceu

4. Franc Aleu
Artista

5. Carlos Duran
Galerista

6. Borja García-Nieto
Círculo Ecuestre

Llàtzer Moix és subdirector de ‘La Vanguardia’ i periodista especialitzat en cultura

Llucià Homs és director de Promoció
de l’Institut de Cultura de Barcelona

Roger Guasch és
director general del
Liceu des de fa
un any i mig

L’obra recent més
coneguda de F. Aleu
és ‘El somni’ del
Celler de Can Roca

Carlos Duran dirigeix
la Galeria Senda
i el Festival Loop
de videoart

Borja García-Nieto
és empresari i
presideix el Círculo
Ecuestre de Barcelona

“L’arquitectura
és el principal
focus d’atracció
de Barcelona
per davant de
les platges,
la gastronomia
i el ‘shopping’”

“La cultura és un
dels eixos troncals de la política
municipal de Barcelona per la seva importància
global en la vida
ciutadana”

“La gestió
econòmica ha de
ser clau en la gestió de la cultura
perquè hi ha
menys recursos
disponibles de
l’Administració”

“Fomentar la
creativitat i donar suport als
artistes locals ha
de ser el gran objectiu de la política cultural barcelonina”

“El Loop de
Barcelona és
el festival de
videoart més important de tots
els que
se celebren
al món”

“Seria bo
per a Barcelona
consolidar
el projecte de
creació d’una filial del Museu de
l’Hermitage de
Sant Petersburg”

LLIBERT TEIXIDÓ

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

“El desenvolupament de continguts per tant –afegeix– és clau
per atreure visitants i generar recursos que, al seu torn, es poden
destinar a finançar més cultura,
ja sigui per a nous esdeveniments o bé per als ciutadans”,
conclou Roger Guasch.
Franc Aleu recorda que la ciutat són els ciutadans i que l’important és que la població sigui culta
i disposi d’una millor educació
més que no pas una cultura que
només porti turistes i molt negoci.
La resta de participants es mostra d’acord amb Franc Aleu, encara que majoritàriament destaca
la necessitat de buscar un equilibri entre l’oferta de cultura per
als ciutadans i per als visitants, ja
que cal generar recursos per finançar la cultura.
Tots es mostren d’acord, així
mateix, en la necessitat de reclamar una formació cultural més
gran dels joves en el sistema educatiu, ja que s’hi detecten greus
mancances.
Franc Aleu insisteix que “sembla que s’hagi establert una espècie de pensament únic que mesura l’èxit cultural exclusivament
per la capacitat d’atracció de més
i més visitants mentre nosaltres,
els ciutadans, fem de cambrers,
amb el degut respecte a aquesta
professió”.
“Aquest paradigma –diu– ha
de canviar. Hem de pensar a fomentar més la creació i l’art propis perquè Barcelona pugui ser
també emissora de cultura. El
potencial creatiu de Barcelona és
enorme, però encara ens conformem amb viure de les creacions o ximpleries dels nostres
besavis”.
Llucià Homs destaca també

que Barcelona està en un gran
moment creatiu i que des de
l’Ajuntament es potencia un model de ciutat del coneixement.
“Quan pensem estratègicament
la ciutat a deu o quinze anys vista
–diu–, la cultura, l’educació, la
creativitat i la innovació són elements clau per al seu desenvolupament”.
Franc Aleu reconeix, igual
com la resta de participants, que
els espais de creació i els ateneus
de fabricació que impulsa l’Ajuntament de Barcelona són importants. “Hem d’ajudar –apunta– a
crear a tots nivells, a afavorir la
diversitat i a salvar també els
vells oficis. Aquesta és la gran
aposta global que ha de fer la ciutat per desenvolupar tot el seu potencial artístic i per això hi hauria d’haver una implicació més
gran de la inversió privada i de
les empreses”.
Carlos Duran reconeix les importants inversions i accions que
fa l’Ajuntament per fomentar la
cultura. Lamenta, en canvi, que
el Macba no hagi posat prou en
relleu els creadors i artistes locals. Considera que el nomenament del nou director és una
oportunitat perquè el sector participi en la definició de l’encàrrec
que se li faci i corregir, amb això,
aquest greu error.
Afegeix que, per la seva banda,
les galeries d’art s’estan reinventant per superar la crisi que han
patit i destaca, sobre això, que es
prepara la celebració d’un gran
esdeveniment per a la ciutat: el
Gallery Weekend.
Carlos Duran posa de manifest, així mateix, la gran oportunitat que s’ha perdut amb el fet que
París i Madrid hagin organitzat
la gran exposició del segle sobre
Dalí abans que Barcelona, que
hauria estat el seu lloc natural.
Borja García-Nieto afegeix que
no és comprensible, a més, que
Barcelona no hagi reconegut el
genial artista empordanès amb
–com a mínim– un carrer o una
plaça, una cosa que seria extensible també a una altra gran figura
PROJECTE DE FUTUR

Montjuïc, la
muntanya dels
museus, serà un
gran centre d’art
RESPONSABILITAT COL·LECTIVA

Millorar la qualitat
del sistema educatiu
és clau per a la
cultura ciutadana

com Juan Antonio Samaranch.
Llàtzer Moix apunta que Barcelona ha de reflexionar sobre si
vol ser una ciutat aparador o una
ciutat laboratori. Com a exemple
esmenta l’arquitectura, que és el
que més interessa als visitants,
per davant de la platja, la gastronomia o el turisme de compres.
“No n’hauríem de tenir prou només amb Gaudí. La part històrica
ja la tenim. Hem de ser un laboratori que permeti fer altres coses i
afavorir, per exemple, el desenvolupament d’una nova arquitectura”. Això ens permetria continuar sent una capital cultural important, amb un relat renovat”.c
VEGEU EL VÍDEO DEL DEBAT
D’‘EL MIRADOR DE BARCELONA’
http://goo.gl/886HSL
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E1 director del Cor
del Liceu deixa el chrrec
MARICEL
CHAVARRJA
Barcelona
Peter Burian ha cessat del chrrec
de director del Cordel GranTeatre
del Liceu. Quanno es compleix ni
un any del seu nomenament,
eljuliol de12014,en substituci6 de Luis
Basso,el director vien6s torna a la
seva ciutat natal de maneraimmediataper raons estrictament personals relacionades arab la p6rdua
d’un familiar, segons expliquen
fonts del teatre. De momentel
substitueix la que ha estat la seva
ajudant, Conxita Garcia, que oeupa
aquest ehrrec al Liceudes de l’any
2002.
Es tracta d’una soluci6 temporal
i de car~cter urgent, ja que hi ha la
reposici6 de la Carmenarab muntatge de Calixto Bieito, una 6pera
on elcor juga un paper important. I
a m6shi ha previsions de respectar
el repertori de la propera temporada. El director musical del Liceu,
To,onPon~1~cl{ror’tc~r~

ORFEO CATALA

Christina Scheppelmann,i el director del departament musical,
Antoni Pall6s, seran els encarregats d’escollir el substitut de Burian. I tot i queseria factible rec6rrer
a algun dels nomsque fa un any es
van estudiar arab el de Burian,elteatre no descarta convocar un concurs pflblic, definint pr6viamentel
perfil que requereix.Aquest procediment "garantiria el compliment
de criteris de capacitat i m6rit en
l’elecci6", assenyalael teatre, i a
m6slegitimaria en el c~rrec la interina, en cas de resultar elegida.
Conxita Garcia va n6ixer a Barcelona, es va especialitzar en cant,
direcci6 coral i direeci6 orquestral,
i va ser directora del Cor Jove de
l’Orfe6 Catalh des de la seva fundael6, de11986a12003,aixl corn subdirectora de l’Orfe6 del 1989 al
1995. Corn a mestra assistent de
direcci6 del Cor del Liceuhatreballat estretament arab els mestres
william Spaulding i Jos6 Luis
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Sergi Gil guanya el concurs
de piano Maria Canals
[] T~ unaprogressi6
espectaculari
va vbnceren la
categoria amateur

Ser~ Gil. de 17 anys i estudiant de piano de l’Escola
i Conservatori Municipal de
Mfisica Mestre Montserrat
(ECMM}de Vilanova i la
Geltrfi, ha estat el guanyadot, en la seva categoria, de la
competici6 amateur del Concurs Internacional de Mfisica
Maria Canals de Barcelona.
que es va fer fauns dies al Palau de la Mfisica de la Ciutat
Comtal.
E1 concLLrSdestinat Msestudiants de piano i pianistes
amateurs va set promogut a
tray,s de les xarxes socials,
especialment Facebook.
E1 jove vilanovi, que fa
quatre anys que estudia piano i t6 una progressi6 espectacular, ha explicat que elmeu
somni ~s ser professor de

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

SergiGil, unjovesenzilli humil,s’hamostrataclaparat
perles mostres
desuport
rebudes

piano. La veritat ~s que
m’agradaria poder ensenyar piano, per6 encara
estic molt lluny de poder
realitzar elmeu somni. De
tota manera~ he d’agrairli a la meva professora,
Anna Roig, tots els ~ntms

que em d6na i la seva saviesa. Sergi Gil ha manifestat
que el seu pianista preferit
~s Jarrod Radnich. l~s un
vir tu6s i m’encanta el seu
estil.
Coma premi per ser un
dels vencedors en la care-

FELIX

goria amateur, Sergi Gil va
poder presenciar el concurs
professional, queva guanyar
l’ucr~in~s Danilo Saienko. ta
final va ser espectacular,
ha dit el destacat estudiant
de piano de l’escola de mfisica vilanovina.

