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■ Rem Koolhaas, nou director de la
Biennal d’Arquitectura de Venècia

L’arquitecte holandès Rem Koolhaas serà el direc-
tor de la divisió d’arquitectura de la Biennal de Ve-
nècia, que celebrarà la 14a edició el 2014. Kool-
has, que substituirà David Chipperfield en el càr-
rec, és una de les grans personalitats de l’arquitec-
tura actual: el 2000 va rebre el premi Pritzker, el
2005 el premi de la Unió Europea - Mies van der
Rohe i el 2010 el Lleó d’Or de la Biennal de Venè-
cia. L’arquitecte ha dit que farà “una mirada nova
als elements fonamentals de l’arquitectura”.

■ The Mamzelles presenten a Luz de
Gas el disc ‘Que se desnude otra’

El trio The Mamzelles presentarà divendres a Luz
de Gas el seu primer disc, Que se desnude otra,
que ha produït Miqui Puig. En ple auge de populari-
tat gràcies a l’anunci institucional On vas, envàs,
les intèrprets oferiran un espectacle desinhibit
que combina teatre i música, un pop transgressor i
feminista interpretat en cinc llengües.

■ ‘Smiley’ fa ‘sold out’ a la Sala FlyHard
i farà el salt a un teatre més gran

La Sala FlyHard ha acon-
seguit un altre èxit: Smi-
ley, l’obra de Guillem Clua,
ha esgotat totes les loca-
litats fins al 4 de febrer.
Com que no prorrogarà
més perquè al seu lloc
s’estrenarà El rei borni, de
Marc Crehuet, l’especta-
cle busca un espai més
gran. Litus, per exemple,
va acabar al Teatre Lliure.

enbreu

■ McDonalds confirma que obrirà un
restaurant al lloc de la Catalònia

Un establiment de menjar ràpid de la cadena
McDonalds ocuparà l’espai que deixarà lliure al nú-
mero 3 de la ronda de Sant Pere de Barcelona la
Llibreria Catalònia, que ahir va tancar les portes
per sorpresa després de 89 anys d’activitat. McDo-
nalds ha confirmat que obrirà el nou restaurant
aquest estiu, tot i que encara no se sap si serà una
franquícia o un restaurant gestionat pel mateix
grup. En tot cas, com cada nou McDonalds, han as-
segurat que donarà feina a unes 50 persones.
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Mascarell reestructura
la conselleria de cap a peus

El conseller de Cultura, Ferran
Mascarell, té a punt diversos re-
lleus claus al seu departament, que
perdrà accent polític. Canviarà els
directors de l’ICEC i la ILC i de du-
es direccions generals.

titucional”, assegurava ahir, alhora
que recordava l’intent d’“aigualir-
la” amb la primera proposta de la
llei òmnibus, que va provocar “la re-
acció del sector de les lletres”. Di-
mecres hi haurà la primera reunió
del nou consell assessor de la ILC
–presidit per Mascarell i amb una
vintena de representants de l’àmbit
editorial i institucional–, en el qual
el conseller podria proposar el nom
del successor, que l’ARA ha pogut
saber que serà la professora Laura
Borràs. El degà de la institució,
Francesc Parcerisas, continuaria
ocupant el càrrec honorífic.

Mascarell està indubtablement
més còmode en aquest segon go-
vern convergent que en el primer.
La seva bona entesa amb el presi-
dent, Artur Mas, ha permès que,
com a condició per seguir en una
conselleria que ha assumit retalla-
des importants, hagi pogut exigir a
canvi màniga ampla per fer el seu
equip al marge de les exigències de
partit. El conseller vol fer un depar-
tament més eficient, més concen-
trat i menys polític. Un dels efectes
serà probablement la fusió de dues
direccions generals, la de Promoció
i Cooperació Cultural, que porta el
convergent Jordi Cabré, i la de Cul-

tura Popular i Tradicional, que lide-
ra Lluís Puig. Aquest últim, que ha
tingut una trajectòria discreta pe-
rò solvent i amb un perfil més tècnic
que el primer, té més números d’as-
sumir el número 1 de la nova àrea.

Qui es ratificarà en el càrrec se-
rà Joan Pluma, director general de
Patrimoni Cultural i home de confi-
ança de Mascarell, que, com ell, es
va donar de baixa del PSC per entrar
al govern de CiU. Vicenç Villatoro,
al capdavant de l’Institut Ramon
Llull, i el seu adjunt, Àlex Susanna,
també tenen el crèdit de Mascarell.
Qui tampoc no cessarà el conseller,
de moment, serà el secretari gene-
ral de Cultura, Xavier Solà, tot i que
està investigat per la Fiscalia Anti-
corrupció per presumptes irregula-
ritats a l’Associació Catalana de
Municipis. Totes les fonts apunten
que se li podria buscar un nou càr-
rec en els pròxims mesos.

Un altre dels relleus sorprenents
i que es produirà amb tota seguretat
és la baixa de Gorka Knörr de la di-
recció de l’ICEC. El músic i empre-
sari basc, pròxim a ERC, va ser no-
menat tot just fa mig any en substi-
tució de Fèlix Riera. Tot apunta que
el seu lloc l’ocuparà Esteve León,
home de l’entorn socialista i col·la-
borador fidel de Mascarell des de di-
ferents òrgans de la Diputació de
Barcelona. De fet, havia sonat el
2011 per a la direcció general i ha es-
tat elaborant el Pla Estratègic Cata-
lunya Cultura 2021, que marca els
eixos de les polítiques culturals que
pretén desplegar Mascarell.e
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BARCELONA. El canvi de legislatura
no serà plàcid al departament de
Cultura. Ferran Mascarell aprofita-
rà la seva fortalesa política dins
l’executiu de Mas per fer foc nou.
Reestructurarà la conselleria de
dalt a baix: canviarà el titular de du-
es de les quatre direccions generals
del departament i rellevarà direc-
tors d’entitats tan importants eco-
nòmicament com l’Institut Català
de les Empreses Culturals (ICEC) i
simbòlicament com la Institució de
les Lletres Catalanes (ILC).

Dimarts el Govern ja va aprovar
el primer dels canvis a la direcció ge-
neral de Política Lingüística: se
substitueix Yvonne Griley –mili-
tant de CiU– per la filòloga Ester
Franquesa, que ja treballava en un
organisme adscrit a aquesta àrea, al
Servei del Foment de l’Ús del Cata-
là. L’altre relleu que està dat i bene-
ït és el d’Oriol Izquierdo a la direc-
ció de la Institució de les Lletres. Iz-
quierdo, que entoma el canvi amb
“fair play”, diu que en els últims sis
anys s’ha transformat la institució
gràcies a la revisió de la llei del 1987:
“Hem posat al dia les funcions de la
institució, n’hem redefinit els ob-
jectius i hem reforçat el seu pes ins-

El conseller cessa Oriol Izquierdo, Yvonne Griley i Gorka Knörr

Ferran Mascarell, reforçat amb la confiança del president, Artur Mas, aprofita la renovació per desfer-se
d’hipoteques de partit i fer un departament més a la seva mida. PERE VIRGILI

Relleus
Ester Franquesa dirigirà Política
Lingüística i es proposarà
Laura Borràs per a la ILC


