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● Olot. El quadre escènic de l’Orfeó Popular Olotí
d’Olot representa a partir d’aquest cap de setmana el
clàssic espanyol La venganza de Don Mendo, de Pedro
Muñoz Seca, dirigida pels populars i televisius actors
Jaime Blanch i Marta Puig, aquesta última, olotina. Les
representacions es fan els dies 24 i 25 d’abril, i el 8 i 9
de maig, a les set de la tarda. Hi participen una vintena
d’actors. Ahir, Jaime Blanch va elogiar els actors i la
resta de persones de l’Orfeó que col·laboren en l’obra
afirmant que únicament es diferencien dels actors pro-
fessionals pel fet que no cobren. Va destacar que ha es-
tat una autèntica prova de foc enfrontar-se al text, en
vers i en castellà antic. Segons ell, van declinar repre-
sentar per problemes tècnics la versió catalana d’Arsé-
nico por compasión. / J.C.

OLOT
Representen «La venganza de Don Mendo»,
dirigida per Jaime Blanch i Marta Puig

● Després del 3D i el fut-
bol, els Ocine Girona con-
tinuen apostant per obrir
les sales de cinema a més
àmbits i, com altres cine-
mes de la demarcació –els
Kyton de Palamós i els Al-
béniz de Girona–, s’afe-
geixen a la iniciativa
d’oferir òpera en directe,
via satèl·lit i en alta defini-
ció. La primera de les cinc
òperes que tenen previst
projectar és El rapte en el
serrall, d’Amadeus Mo-
zart, que s’emetrà demà
dimecres (20 h) en directe
des del Gran Teatre del Li-
ceu. La direcció musical
és a càrrec d’Ivor Bolton;
la direcció escènica, de
Christof Loy; i el reparti-
ment és, entre altres, de
Diana Damrau, Olga Pre-
tyatko i Christoph Strehl.
El rapte en el serrall tam-
bé es projecta als cines
Kyton de Palamós i al Tea-

tre Municipal de Girona,
en aquest cas via tecnolo-
gia Internet 2 (un canal en
xarxa informàtica de ban-
da ampla que permet la
transmissió a una molt alta
velocitat i en temps real
utilitzant fibra òptica).

Els preus per assistir a
les òperes als Ocine seran
de 15 euros el mateix dia,
de 12 euros si és entrada
anticipada i de 10 euros si
l’espectador se subscriu a
l’abonament. Excepcio-
nalment, per promocionar
la temporada d’òpera l’en-
trada del primer espectacle
(21 d’abril) serà gratuïta.
També com a fet distintiu,
15 minuts abans dels con-
certs un expert en la matè-
ria farà una ressenya de
l’òpera en qüestió.

Per altra banda, demà
passat els cinemes Albéniz
projectaran una altra òpe-
ra, Rigoletto, en aquest cas
en diferit.

Els Ocine de Girona també
obren el teló a l’òpera

J. CAMPS LINNELL / Girona

Una escena d’El rapte en el serrall. / EFE

L’art tampoc s’escapa de
la crisi i aquest és el motiu
principal que els responsa-
bles de la Fundació fan de
la lleugera baixada de visi-
tants als espais dalinians.
La tendència a l’alça dels
darrers anys, doncs, s’ha
invertit. I on s’ha reflectit
més el descens ha estat en
l’apartat de visita de
grups. Si bé pel que fa als
visitants s’ha trencat la
tendència a l’alça dels dar-
rers anys, aquesta s’ha
mantingut en els resultats
econòmics de la Fundació.
Les inversions el 2009 van
ser de 4,4 milions –el 75%
va ser per a l’adquisició
d’obres o documents–; les
despeses, 8,9 milions; els
ingressos, 13 milions, i

l’excedent resultant, 4 mi-
lions.

La directora del Centre
d’Estudis Dalinians,
Montse Aguer, va qualifi-
car el 2009 com un any im-

portant en l’adquisició
d’obres –se’n van adquirir
set entre dibuixos, retrats i
olis– i en la realització
d’exposicions temporals.

En la presentació de la

memòria de l’exercici
2009, que es va fer ahir, els
responsables executius de
la Fundació van tornar a
destacar el treball que es fa
per preservar els drets de la
marca Dalí, així com l’au-
tenticitat de les seves
obres. En aquest sentit, el
Centre d’Estudis Dali-
nians va atendre la petició
de verificar 106 obres i no-
més 13 van ser considera-
des autèntiques. Algunes
de les demandes d’autenti-
citat les va fer l’FBI, orga-
nisme amb qui la Fundació
col·labora habitualment.

Una de les novetats és la
possibilitat de descarregar
a través de l’Iphone el joc
educatiu basat en la Per-
sistència de la memòria.

El descens va ser del 3,4% en relació amb el 2008 i s’atribueix a la crisi del turisme

Per primer cop baixen les visites als
espais de Dalí, però la Fundació

tanca l’any amb 4 milions de benefici
JOSEP PUIGBERT / Figueres

● De les exposicions celebrades l’any passat desta-
ca Salvador Dalí. Liquid Desire, que es va fer a la
National Gallery de Melbourne (Austràlia). Va re-
bre 332.520 visitants i ha estat la segona més vista
en la història d’aquest prestigiós espai. «Ha suposat
un abans i un després per la National Gallery per-
què a partir de l’èxit, a Austràlia s’ha potenciat l’in-
terès pel surrealisme», ha dit Aguer. L’interès uni-
versal pel geni figuerenc es manté intacte, encara
que el gerent, Joan Manuel Sevillano, va recordar
que la Fundació ha aturat tots els projectes de pel·lí-
cules sobre Dalí que estaven a punt de rodar-se.

● Els espais empordanesos de Sal-
vador Dalí van registrar l’any passat
un lleuger descens de visitants, prin-
cipalment el Museu de Figueres i el

Una de les cues habituals per entrar al Museu Dalí de Figueres. La imatge correspon a l’agost de l’any passat. / E. PICAS

Castell de Púbol, mentre que van
augmentar els de la casa de Portlli-
gat. En total, el 2009 hi va haver 1,2
milions de visitants, un 3,4% menys
que l’any anterior. Aquesta xifra, pe-

rò, no suposa cap inflexió en els re-
sultats econòmics de la Fundació,
que va continuar tancant amb benefi-
cis. L’excedent de l’exercici del
2009 va ser de 4.098.556 euros.

Austràlia, rendits al geni

● Sant Feliu de Guíxols.  El Festival Internacional de la
Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols homenatjarà
Lluís Llach, els dies 15 i 16 de juliol, amb l’especta-

cle col·lectiu Arrels d’univers, coprodu-
ït amb la promotora The Project, que in-
clourà les actuacions d’Ute Lemper, Ja-
ne Birkin, Dulce Pontes, Pedro Guerra,
Concha Buika, Enrique Morente, Cha-
no Domínguez, la palafrugellenca Síl-

via Pérez Cruz, la grega Nena Venetsanou i Mouss &
Hakim, els dos germans cantants del grup francès
Zebda. Arrels d’univers, que pren el nom d’una can-
çó inèdita sorgida de la col·laboració entre Llach i
Miquel Martí i Pol, serà dirigit per Lluís Danés i in-
clourà circ, dansa i projeccions. / EL PUNT

SANT FELIU DE GUÍXOLS
La Porta Ferrada homenatjarà Lluís Llach
amb Ute Lemper, Jane Birkin i altres artistes


