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Jordi Savall elogia la feina
dels treballadors del Liceu

INSTITUCIONS CULTURALS

La incertesa provocada
per la possibilitat d’un
ERO no ha afectat la fei-
na dels músics i operaris
del Liceu, que aquests di-
es assagen Il burbero di
buon cuore. Jordi Savall,
director musical de l’òpe-
ra de Vicent Martín i Soler
–que s’estrenarà el 27 de
gener–, va afirmar ahir
que l’han sorprès “les ga-
nes i la disponibilitat dels

músics de treballar i de
fer les coses bé”. “Durant
els assajos han parlat
dels problemes que te-
nen, però estan molt mo-
tivats per tirar endavant
la feina”, va dir Savall. Els
treballadors del Liceu es
manifestaran diumenge
davant del teatre de la
Rambla per protestar
contra la possibilitat que
l’ERO es faci efectiu.

The Cure tocaran al Primavera
Sound el dia 1 de juny

Robert Smith, el líder del grup britànic. PRIMAVERA SOUND

MÚSICA

El grup britànic The Cu-
re, liderat per Robert
Smith, actuarà l’1 de juny
al festival San Miguel Pri-
mavera Sound de Barce-
lona. “Ha sigut una ne-
gociació més llarga que
difícil”, explica Alberto
Guijarro, codirector del
festival. Tenien la pre-

sència de la banda “em-
paraulada des de l’any
pasat”, quan The Cure
van haver de cancel·lar
una gira a causa de la ma-
laltia de la mare de Smith.
L’organització del Prima-
vera Sound comunicarà
noves incorporacions al
cartell el 30 de gener.

Mor la cantant de soul i jazz
Etta James, als 73 anys

Etta James va guanyar tres Grammy. F. PROUSER / REUTERS

OBITUARI

Jamesetta Hawkins, més
coneguda com a Etta Ja-
mes, va morir ahir a Los
Angeles a causa d’una
leucèmia. James, nascuda
el 1938, va ser una de les
veus més personals del
soul i el blues nord-ame-
ricans. Vinculada al segell

Chess Records, les seves
cançons més populars
van ser At last i Tell ma-
ma. El 2009, Barack i Mi-
chelle Obama van ballar
At last en la cerimònia
de presa de possessió,
tot i que en una versió de
Beyoncé.

LA CULTURA CATALANA AL MÓN

Dalí al Pompidou, la cirereta
d’un any de projecció catalana

El talent català traurà el nas a mig
món el 2012. El pla de les instituci-
ons arrenca als festivals de música
i teatre de Glasgow i Friburg, i es
tancarà amb una gran exposició de
Dalí al Centre Pompidou.

plificava amb el cas del Sónar Sao
Paulo, que ha obert les portes del
Brasil a la fira de videoart Loop i que
ajudarà a atreure galeries a la fira
d’art contemporani Swab.

Els editors, al Quebec
La primera pedra del pla d’exporta-
ció de béns culturals ja és la parti-
cipació de Catalunya com a convi-
dada a dos festivals claus en el seu
sector, aquest gener. Dotze grups
–com Las Migas, Mar Gómez, Pon-
ten Pie o La Banda del Surdo– i 34
empreses aniran a la fira d’arts escè-
niques Kulturbörse de Friburg, i
mitja dotzena més han estat selec-
cionats per al festival de música Cel-

tic Connections de Glasgow –un
festival escocès que l’any vinent
convidarà cultura forana a Angla-
terra–. Aquestes cites són només
l’inici d’un any intens. L’art explo-
tarà el patrimoni català en exposici-
ons com la de Josep Maria Sert al
Petit Palais de París, Joan Miró ani-
rà a la National Gallery de Washing-
ton i, a finals d’any, hi haurà una
gran mostra de Dalí al Pompidou de
París, de la qual encara no es volen
revelar més secrets. La música trau-
rà partit de l’efervescència del pop
i el folk. I el sector editorial, que re-
presenta el 43% de la facturació de
la cultura, serà convidat a la Fira del
Llibre del Quebec.e

LAURA SERRA

BARCELONA. El conseller de Cultu-
ra, Ferran Mascarell, s’ha cansat de
repetir durant l’últim any que la
cultura catalana té “més talent que
mercat”. Un cop fet l’exercici de re-
organització interna i l’obligatòria
constricció econòmica de totes les
àrees, aquest 2012 per fi serà l’any
de posar en pràctica la predicada
expansió internacional. “Catalu-
nya mobilitza un 1% de les transac-
cions culturals internacionals, amb
només un 0,1% de la població”, ex-
plicava ahir el conseller. Aquesta
dada indica la importància i el po-
tencial de la cultura catalana, se-
gons Mascarell. El seu objectiu, de
la mà de l’Institut Català de les Em-
preses Culturals i l’Institut Ramon
Llull, serà fer créixer el percentat-
ge: “Que el nostre mercat sigui ex-
portador de béns culturals al món”,
resumia Mascarell.

Les tres administracions estan
elaborant un pla d’internacionalit-
zació que tindrà els objectius d’am-
pliar el mercat cultural, posicionar
empreses i entitats als circuits in-
ternacionals, reforçar la marca cre-
ativa de Catalunya, cooperar amb el
sector privat per sortir a fora i atreu-
re inversions estrangeres. El direc-
tor de l’ICEC, Fèlix Riera, ho exem-

Josep M. Sert a París i Albert Serra a Kassel, dues grans cites més

El grup de flamenc Las Migas és un dels convidats al festival Celtic Connections, de Glasgow, una de les
primeres activitats en què participaran artistes i empreses catalanes a l’estranger. JORDI CANÉ

Les cites d’un any d’expansió internacional
● Sert al Petit Palais de París
El Museu de Belles Arts farà al
març una aproximació al mètode
de treball del muralista.
● Fira del Llibre del Quebec
Per primer cop després de Frank-
furt la literatura catalana serà la
convidada d’honor d’una fira inter-
nacional a l’abril.
● Centenari de Montsalvatge
A més de concerts i activitats pro-
gramades des del Palau i L’Audito-
ri, també se’n commemorarà el cen-
tenari a Londres a partir de l’abril.
● Joan Miró a Washington
L’escala de l’evasió se’n va al maig a
la National Gallery amb un progra-
ma d’activitats paral·lel. Al març

s’obrirà a Yorkshire l’exposició
d’escultures de Miró més destacada
que s’ha fet a Anglaterra.
● Albert Serra a la Documenta
El món de l’art visual reclama el
talent del cineasta amb el projecte
Els tres porquets, a Kassel al juny.
● Olimpíada Cultural
La Fura i Calixto Bieito seran dos
noms propis dels festivals culturals
dels Jocs de Londres.
● Participació a l’Off d’Avinyó
Les arts escèniques seran al
festival de referència al juliol.
● Biennal d’Arquitectura
de Venècia
A l’agost el Llull tornarà a Itàlia
amb un projecte arquitectònic.

Dates claus


