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■ Rocky Balboa ballarà i cantarà
en un nou musical de Broadway

Rocky, el boxejador d’origen italià que va triomfar
als cinemes a la dècada dels 70, serà el
protagonista d’un musical que s’estrenarà el
febrer de l’any vinent a Broadway. Sylvester
Stallone, que va protagonitzar i escriure la
pel·lícula, en serà el productor. Dirigit per Alex
Timbers, amb música de Stephen Flaherty i lletres
de Lynn Ahren, el musical no serà una estrena
mundial. Hamburg es va avançar a Broadway i ja
ve fer cantar Rocky al novembre.

■ Els artesans de Barcelona
obren els seus tallers al públic

Un total de 200 tallers dels barris de Gràcia, Sarrià,
Ciutat Vella, el Poble-sec i el Poble Nou de
Barcelona obriran les portes per ensenyar a qui ho
vulgui la feina dels artesans. Les visites seran un
cap de setmana de maig, en funció del districte. A
les jornades també s’hi sumen visites guiades,
itineraris i gimcanes per als infants.

■ 16.000 persones visiten l’exposició
de Dalí en un cap de setmana

Prop de 16.000 persones
han visitat l’exposició
sobre Salvador Dalí
durant el primer cap de
setmana des que es va
inaugurar al Museu
Reina Sofia de Madrid. La
mostra, que reuneix 200
obres de Dalí, s’ha
convertit en una de les
més concorregudes en la
història del centre d’art.

enbreu

■ Unes 200 persones ballen al Mercat
de les Flors en el Dia de la Dansa

Unes 200 persones van protagonitzar ahir un ball
multitudinari al vestíbul del Mercat de les Flors per
celebrar el Dia Internacional de la Dansa. Els
ballarins van representar la gran majoria d’estils
de dansa: clàssic, contemporani, jazz, claqué,
flamenc, bhangra, tradicional, breakdance, lindy
hop, dansa creativa i dansa lliure. Anna Maleras,
pionera de la dansa moderna i la dansa jazz a
Catalunya, va demanar a les administracions
públiques que no s’oblidin d’aquesta art.
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La beca literària Han Nefkens,
per a un projecte sobre l’emigració

La Fundació Han Nefkens ha rebut
139 projectes per a la segona convo-
catòria de la beca literària. Finalment
ha guanyat la colombiana Margarita
García Robayo, que escriurà sobre la
pèrdua i els records de l’emigrant.

del projecte, que reflexiona sobre
l’emigració a partir de l’experiència
autobiogràfica de l’autora. Tot i ha-
ver nascut a Colòmbia, actualment
viu a Buenos Aires, on dirigeix la
Fundación Tomás Eloy Martínez, i
a partir del setembre es desplaçarà
a Barcelona, on passarà com a mí-
nim els sis mesos del màster.

“Hem detectat que una bona part
de les propostes d’aquesta edició te-
nien com a punt en comú el caràcter
autobiogràfic”, va explicar ahir Re-
medios Zafra durant el dinar de pre-
sentació del projecte guanyador,
que encara rebrà una tercera ajuda:
la compra que farà la Fundació Han
Nefkens de 500 dels exemplars que
s’editin durant el 2014. Si bé el llibre
guanyador de la beca de l’any passat
serà publicat per Alfabia, la funda-
ció busca nova editorial, “petita i in-
dependent”, per publicar Margari-
ta García Robayo.e

JORDI NOPCA
BARCELONA. El col·leccionista d’art
Han Nefkens s’ha decidit a apostar
pels nous talents literaris i artístics.
El 2012 la fundació que porta el seu
nom va concedir una beca de 15.000
euros per al projecte novel·lístic
d’Eduardo Ruiz Sosa (Culiacán,
1983) i mesos després va premiar
–en col·laboració amb el Macba–
l’artista egípcia Iman Issa: dels
50.000 euros amb què està dotat el
premi, 30.000 aniran destinats a la
producció d’una obra que es podrà
veure a l’espai públic de Barcelona
durant aquest 2013.

El compromís de Nefkens amb la
creació jove ha continuat enguany
amb la concessió d’una segona be-
ca literària a Margarita García Ro-
bayo, nascuda a Cartagena, Colòm-
bia, l’any 1980. Autora dels llibres de
relats Hay ciertas cosas que una no
puede hacer descalza (2009), Las
personas normales son muy raras
(2011) i Orquídeas (2012), també ha
publicat recentment la novel·la cur-
ta Hasta que pase un huracán.

L’autobiografia, nova tendència
El jurat d’aquesta edició –integrat
pels escriptors José Manuel Mar-
tos, Remedios Zafra i Daniel Gas-
cón– s’ha decidit a recompensar
García Robayo amb l’ajut econòmic
de 15.600 euros –600 més que l’any
anterior– i la matrícula gratuïta del
màster en creació literària de la
Universitat Pompeu Fabra per “la
introspecció, l’escriptura no pre-
tenciosa i la reflexió sobre el viatge”

Nascuda a Colòmbia l’any 1980, García Robayo actualment dirigeix la
Fundación Tomás Eloy Martínez a Buenos Aires. ARTAIDS

La guanyadora és l’escriptora colombiana Margarita García Robayo

Aniversari del màster
de creació literària
Dirigit per José María Micó i co-
ordinat per Jordi Carrión, el màs-
ter en creació literària de l’IDEC-
Universitat Pompeu Fabra cele-
bra el divendres 10 de maig el cin-
què aniversari. El plat fort de la
jornada serà la conversa sobre
creació poètica entre Micó i Joan
Manuel Serrat.

Al llarg d’aquests cinc anys, més
de 200 aspirants a escriptor de pa-
ïsos europeus i de l’àmbit llatinoa-
mericà han cursat el màster en
creació literària, que compagina
l’aprenentatge d’escriptura literà-
ria en català i castellà. De moment,
la beca Han Nefkens només pre-
mia projectes presentats en llen-
gua castellana.

Eric Fuentes revifa com a ‘crooner
hardcore’ amb el disc ‘Copper & gold’

X.C.

BARCELONA. El barceloní Eric
Fuentes no vol parar quiet. Des que
va tancar el grup The Unfinished
Sympathy, ha tirat endavant dife-
rents projectes, sempre adaptant-se
a una realitat massa condicionada
per la crisi. L’últim invent de Fuen-
tes és un duo amb el pianista Bernat
Sànchez. “Ara si vols fer tants con-
certs com m’agrada fer a mi has de
triar un format més petit. Aquesta
va ser la premissa inicial. Però no
volia el típic format petit de guitar-
ra acústica, sinó alguna cosa especi-
al”, explica Fuentes. La clau va ser
“redescobrir” el piano. I el fruit és el
disc Copper & gold (Bcore, 2013), un

treball en què la base rítmica l’assu-
meix la mà esquerra del pianista.
Tot plegat, tocat per l’esperit de Ro-
bert Wyatt, Tom Waits i Prefab
Sprout, però amb la característica
actitud punk de Fuentes. “Com un
crooner hardcore”, diu, capaç de fer
una versió d’It was a very good ye-
ar, una cançó que va populartizar
Frank Sinatra.

Ara Eric Fuentes torna a fer el
que més li agrada: sortir de gira per
fer una vintena de concerts gairebé
seguits. I arreu. Demà serà a Aranda
de Duero, dijous a Bilbao, divendres
a Liverpool i dissabte a Birming-
ham. I en tornar d’Anglaterra té una
desena més de concerts fins al 31 de
maig.e

MÚSICA

Eric Fuentes continua una gira
que aquesta setmana el durà a
Anglaterra. POL FUENTES


