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Forcano i el Trapezi,
distingits a Madrid
Doble alegria. El veterà fotò-
graf Eugeni Forcano i la fira
de circ Trapezi de Reus van
ser reconeguts ahir amb el
Premio Nacional que atorga el
Ministeri de Cultura. Forcano,
premi de fotografia, té, a pa-
rer del jurat, una bona colla de
mèrits per recollir el reputat
guardó, entre els quals “l’ex-
traordinària qualitat del seu
treball, la perdurabilitat de les
seves imatges, la seva llarga
trajectòria i, en especial, la se-
va capacitat d’innovació i ex-
perimentació en el llenguatge
fotogràfic”. Forcano, de 86
anys, va col·laborar durant
catorze anys, entre la dècada
dels seixanta i els setanta,
amb Destino, que li va encar-
regar portades de la revista i
diversos reportatges fotogrà-
fics. El fotògraf ha treballat en

Els Stones convencen a Londres

PREMIS DEL MINISTERI

El compositor, productor, in-
tèrpret i arranjador cantàbric
Juan Carlos Calderón va mo-
rir la matinada de diumenge
als 74 anys per una insuficièn-
cia cardíaca. Calderón va tre-
ballar amb artistes com ara
Joan Manuel Serrat –per al
qual va fer el seu primer ar-
ranjament–, Massiel, Marisol,
Cecilia, Aute i Julio Iglesias;
però la popularitat li va arribar
gràcies al grup Mocedades,
per al qual va compondre
Eres tú (1973). ■ REDACCIÓ

El concert de retorn als esce-
naris dels Rolling Stones, diu-
menge a la nit a l’O2 de Lon-
dres, va rebre ahir bones críti-
ques de la premsa britànica.
Mick Jagger, Keith Richards,
Ron Wood i Charlie Watts van
tenir com a convidats a l’es-
cenari dos ex dels Stones –el

MÚSICA

El Mercat de les Flors serà el
marc avui la gala dels premis
Butaca, els guardons que
s’entreguen per votació po-
pular a partir de la selecció
d’un jurat especialitzat. In-
cendis d’Oriol Broggi, té set
nominacions. ■ J. BORDES

‘Incendis’ aspira
aquesta nit a set
premis Butaca
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TEATRE

El jurat del Documenta va
atorgar ahir el premi a Albert
Serra (la novel·la, no el cineas-
ta), d’Albert Forns (Grano-
llers, 1982), perquè “es tracta
d’una obra renovadora i bri-
llant, i perquè sobresurt
d’entre el panorama literari
de casa nostra”. ■ REDACCIÓ

Albert Forns
guanya el premi
Documenta

LITERATURA

Mor el compositor
Juan Carlos
Calderón

diversos gèneres i ha practi-
cat també la il·lustració, la
moda i la fotografia creativa,
entre el simbolisme i el sur-
realisme. Entre altres, també
ha estat guardonat amb el
premi Ciutat de Barcelona.

La fira Trapezi de Reus,
premi en l’apartat de circ, me-
reix el reconeixement, segons
el jurat del guardó, “pel seu
compromís amb la nova crea-
ció espanyola, la seva impor-
tància per a la projecció inter-
nacional de les arts circenses
i l’acostament d’aquest gène-
re a tots els públics”. Al ma-
teix temps, el jurat va remar-
car “el seu paper com a fò-
rum d’intercanvi entre com-
panyies i programadors d’àm-
bit estatal i internacional, i la
seva contribució a l’economia
i el turisme”. ■ REDACCIÓ

baixista Bill Wyman va tocar a
It’s only rock & roll i Honky
tonk women i el guitarrista
Mick Taylor a Midnight ram-
bler– i també la cantant Mary
J. Blige i el guitarrista Jeff
Beck. Els Stones faran dijous
un segon concert a la mateixa
capital britànica. ■ REDACCIÓ
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Quatre exposicions. Ni
una més, però qui sap si
acabarà sent alguna
menys, tal com ja ha pas-
sat aquest any, que les re-
tallades s’han empassat
dues exposicions, la de
Ferran Garcia Sevilla, pos-
posada pel llunyà 2014, i la
de Lawrence Weiner, que
sense voler-ho s’ha con-
vertit en el projecte estre-
lla de la temporada vinent
del Macba, la de l’any que
ve. Les coses no pinten
gens bé, però la il·lusió no
s’ha perdut, o com a mí-
nim això és el que procla-
ma el director del museu,
Bartomeu Marí: “El nostre
programa per l’any 2013
és una manera molt vàlida
i creativa d’adaptar-nos al
difícil context.”

Un context que els obli-
garà a treballar amb un
pressupost de 10 milions
d’euros (800.000 menys
que el d’aquest any), això
sí, sempre que la Generali-
tat i l’Ajuntament no es
tornin a endimoniar amb
les tisores, que està per

veure. De Madrid ja fa
unes setmanes que en co-
neixen les intencions: més
d’un 30% de retallada des-
pietada. De les adminis-
tracions de casa, el Macba
resa perquè la reducció no
superi el 10%. En cas con-
trari, la programació tor-

naria a trontollar. Com
diem, està per veure.

Quatre exposicions. La
de Lawrence Weiner ani-
marà la primavera (del 8
de març al 24 de juny) amb
una proposta molt sensual
que explorarà els dibuixos
d’aquest geni que un bon

dia va capgirar la manera
de consumir l’art. Abans
de Weiner, el Macba serà
territori de l’artista pales-
tina Ahlam Shibli (del 25
de gener al 28 d’abril), que
colpirà els visitants amb el
seu treball fotogràfic so-
bre la violència que corca

el seu país. Després de Shi-
bli, el Macba recuperarà
una altra figura clau de
l’art conceptual català dels
setanta, Eulàlia Grau
(Terrassa, 1946), un ta-
lent sobre el qual no s’ha
parat gaire atenció, com
en tants d’altres. L’exposi-
ció de Grau (del 8 de febrer
al 26 de maig) compartirà
uns mesos el protagonis-
me amb Weiner, cosa que
ben segur que agrairà.

I, llavors, s’obre un gran
parèntesi. En tot l’estiu i
en tota la tardor, el Macba
no presentarà cap exposi-
ció temporal, i caldrà espe-
rar fins a l’hivern per veu-
re Sous nos yeux! (Just
davant nostre), un projec-
te d’alta volada que irra-
diarà l’enginy i la creativi-
tat del nord d’Àfrica.

I, doncs, no hi passarà
res de res al museu de lasts
plaça dels Àngels de juny a
desembre? Sí que hi pas-
sarà, i té perfum de col·lec-
ció. En absència de recur-
sos per farcir més el pro-
grama (les mostres més o
menys previstes de Brossa
i Coderch es desplacen cap
al 2014, o potser al 2015),
el Macba no té més remei
que treure el suc del seu
fons d’obres, que passarà a
ocupar de manera perma-
nent dues –i no una– plan-
tes del museu.

Promet ser un suc nu-
tritiu que també ajudaran
a treure la Fundació la Cai-
xa i el MNAC, tot aportant-
hi les seves pròpies col-
leccions i els seus espais
d’exposició. Ambdues
institucions es converti-
ran (del 12 de juliol del
2013 al febrer del 2014)
en còmplices d’aquesta
aventura ambiciosa que
prepara el Macba.

No està clar, de mo-
ment, ni el concepte ni
com es repartiran els es-
forços, però Marí i el seu
equip hi tenen confiança.
Més val que sigui així. ■

Un Macba de mínims
Maria Palau
BARCELONA

Amb un pressupost de 10 milions d’euros, el museu de la plaça dels Àngels
només pot programar quatre exposicions temporals per aquest difícil 2013

Weiner, a Barcelona, el 2008, quan va realitzar un projecte per a la Fundació Suñol ■ O. DURAN

La sensualitat
de Lawrence
Weiner com a
dibuixant, gran
exposició de la
nova temporada


