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Les visites als museus Dalí, for-
mats pel de Figueres -que inclou
l'espai dedicat a les joies-, el de
Púbol i el de Portlligat, van aug-
mentar l'any passat un 8,42 per
cent respecte a 2012 i van assolir
el rècord històric de 1.580.517
visitants. Segons va informar ahir
la Fundació Gala-Salvador Dalí,
el Teatre-Museu i Dalí-Joies de Fi-
gueres és l'eix principal d'aquest
triangle i va augmentar la venda
d'entrades un 9,63 per cent, amb
un total d'1.333.430 visitants.

El segon espai que va generar
més interès va ser el castell Gala
Dalí de Púbol, amb 136.744 visi-
tants i un increment del 3,27 per
cent. Finalment, la Casa Salvador
Dalí de Portlligat va ser visitada
per 110.343 persones i l'augment
respecte a les dades de 2012 va ser
de l'1,16 per cent.

Mitjançant un comunicat, la
Fundació Gala-Salvador Dalí va
valorar «molt positivament»
aquestes xifres, amb aquest més
d'1,5 milions de visitants que re-
presenta el rècord en tota la his-
tòria d'aquests museus, pel que
suposa «de difusió del patrimoni»
del geni de Figueres entre el pú-
blic nacional i internacional. 

El Louvre perd visitants
El Louvre, el museu més visitat del
món, va rebre 9.200.000 visitants
durant el 2013, una caiguda de

500.000 en relació amb els que va
tenir el 2012, segons un balanç
provisional divulgat ahir pels res-
ponsables del museu parisenc. A
l'espera d'obtenir al febrer les xi-
fres definitives, dins d'aquest
«bon resultat de 2013» per a la pi-
nacoteca, la seva direcció va des-
tacar l'augment del públic de Pa-
rís i de la seva regió, 1.300.000 per-
sones, així com dels grups esco-
lars, que van portar al museu a
700.000 estudiants.

El públic estranger va continu-
ar sent important, amb gairebé el
70% de visitants, encapçalats per
nord-americans, xinesos i brasilers,
ha afegit el museu en un comuni-
cat. El 2011 el museu va compta-
bilitzar 8.890.000 milions d'entra-
des i el 2012 va ser «un any ex-
cepcional», amb 9.700.000 visi-
tants, marcat per la inauguració del
nou departament d'Arts de l'Islam
i dues exitoses exposicions.
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Un total de 1.580.517
persones, un 8,52% més
que l’any passat, van visitar
els tres espais expositius



Els museus Dalí tanquen
el 2013 amb una xifra
rècord de visitants

Cues al Museu Dalí de Figueres.

CONXI MOLONS

Els catalans Nora Navas i Eduard
Fernàndez opten als Goya com a
millor actriu i millor actor prota-
gonista per les seves interpreta-
cions a Tots volem el millor per a
ella i per Todas la mujeres, res-
pectivament. Navas competirà
amb Imma Cuesta, Marian Álva-
rez i Aura Garrido per fer-se amb
l'estatueta a la millor interpretació
femenina, mentre que Fernández
ho farà amb actors de la trajectò-
ria de Tito Valverde, Antonio de la
Torre i Javier Cámara. 

El cinema català també estarà
representat als Goya per Neus Ba-
llús per La plaga a la millor direc-
ció novell, per Enric Rufas per La
herida al millor guió original o
per l'humorista Berto Romero,
com a millor actor revelació. Les
nominacions al cinema català han
estat onze en total, entre les que
també hi ha la de Joan Amorós a la
millor direcció de producció per
Los últimos días; Lluís Rivera i Fé-
lix Bergés als millors efectes esp-
cials per Los últimos días i per
Zipi y Zape y el club de la canica,
respectivament; Llorenç Miquel a
la millor direcció artística per Ala-
crán enamorado; la pel·lícula Món
petit al millor documental; Joan Va-
lent a la millor música original
per Las brujas de Zugarramurdi.

La gran família española del di-
rector Daniel Sánchez Arévalo

amb 12 nominacions ha estat la
pel·lícula que s'ha endut més can-
didatures als premis Goya 2014.
Aquest film optarà entre d'altres a
les estatuetes a la millor pel·lícu-
la, a la millor direcció, al millor guió
original, a la millor cançó original
o a la millor interpretació mascu-
lina de repartiment. Las brujas de
Zugarramurdi d'Àlex de la Iglesia
amb la nominació a deu categories
i Caníbal de Manuel Martín Cu-
enca amb vuit han estat les altres
dues pel·lícules amb major nú-
mero de candidatures. 

Una de les novetats dels premis
del cinema espanyol d'enguany és
que les candidates a millor llarg-
metratge són cinc en comptes de

quatre, com fins ara. A aquest gu-
ardó opten 15 años y un día, Ca-
níbal, La gran família española, La
herida i Vivir es fácil con los ojos cer-
rados. Les nominacions als premis
Goya 2014 les van donar a conèi-
xer ahir els actors Quim Gutièrrez
i Clara Lago en un acte que es va
portar a terme a la seu de l'Acadè-
mia del Cinema i en què també va
participar el president de la insti-
tució, Enrique González Macho.

La festa dels nominats es portarà
a terme el pròxim 20 de gener als
teatres Canal de Madrid mentre
que la gal·la dels Goya 2014 tindrà
lloc el 9 de febrer a l'hotel Auditó-
rium de la capital espanyola amb
Manel Fuentes de presentador.  
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Nora Navas i Eduard
Fernàndez opten al Goya
a la millor interpretació
«La gran familia española» i «Las brujas de Zugarramurdi» són les

grans favorites per a l’edició d’enguany dels premis del cinema espanyol


Una escena de «Tots volem el millor per a ella» amb Nora Navas.

ESCÁNDALO FILMS

El mític festival de Canet Rock tor-
narà el juliol vinent, en un format
reduït i amb l'actuació d'una dese-
na d'artistes, segons ha informat el
grup Enderrock. Canet Rock i les Sis
Hores de Cançó de Canet de Mar
van suposar, entre 1971 i 1978, la
resposta del món de la música als
desitjos de llibertat dels anys 70 a
través de festivals multitudinaris
que van reunir als grups i als can-
tants catalans més rellevants del
moment. El 5 de juliol el festival tor-
narà amb una durada d'entre sis i
vuit hores, en un espai encara per
determinar de la població.

L'Ajuntament de Canet serà l'en-
carregat de buscar l'emplaçament
ja que el Pla d'en Sala, on es va ce-

lebrar originàriament l'esdeveni-
ment, no podrà tornar a acollir la
cita «per raons logístiques i de se-
guretat». El nou espai, així com el
cartell de l'espectacle, es faran pú-
blics durant el mes de febrer. 

La direcció escènica del mun-
tatge anirà a càrrec de Lluís Danés
i l'impulsor serà un dels organitza-
dors de la idea original, Josep Ma-
ria Mainat, antic membre de La
Trinca. L'organització anirà a càr-
rec de la promotora Sun Music,
integrada per Fede Sardà i Gemma
Recoder, que des de fa anys ges-
tionen la barcelonina sala Luz de
Gas; i que s'ha encarregat de la pro-
ducció del Concert per la Llibertat
o de Les nostres Cançons contra la
Sida, entre d'altres
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El mític festival Canet Rock
tornarà el juliol vinent
amb una desena d'artistes 

Els actors Carlota Olcina i Pau
Roca representen a una parella
que es planteja tenir un fill, però si
s'ho pensen massa potser no arri-
baran a fer-ho mai. Ells són els
protagonistes de Pulmons, escrita
per Duncan Macmillan, traduïda
per Carme Camacho i dirigida per
Marilia Samper. El muntatge es
podrà veure des d'aquest dijous fins
al pròxim 9 de febrer a la Sala Bec-
kett de Barcelona. La humanitat i la
seva imperfecció i les incerteses i

pors són alguns dels temes que
tracta l'obra. Samper va destacar
ahir que parla sobre les societats oc-
cidentals: «Som la generació de la
por, tenim molta por en el moment
d'actuar perquè ens plantegem
molt les conseqüències». 

Samper va explicar que Pul-
mons tracta sobre una parella actual
de joves d'uns 30 anys que es co-
mencen a plantejar tenir fills.
Aquesta qüestió, va apuntar la di-
rectora del muntatge, els porta a de-
batre durant l'obra sobre la relació
que hi ha entre ells i sobre la seva
relació amb el món i sobretot per
quines raons han de tenir o no un
fill i quines conseqüències pot te-
nir. En aquest sentit, Samper va ma-
nifestar que aquests dubtes, pors i
incerteses són molt actuals i tenen

a veure amb la responsabilitat que
es té amb el món i l'entorn; una re-
alitat que «ha anat derivant en un
gran temor. Si abans crear una fa-
mília era molt natural i lògic, ara
que tenim l'opció d'escollir tot es
posa en joc».

L'autor del text Duncan Macmi-
llan proposa que la representació
de la seva obra es faci en un espai
buit. «Nosaltres», va dir Samper,
«agafem aquesta idea, és tot treball
d'actor i interpretació, però fem
servir alguns elements escènics
mínims com un llit i una mica de so
i il·luminació però que funcionen
d'una forma molt poètica». Segons
la seva directora, l'obra planteja pre-
guntes però també respostes. Tot i
això, tot depèn de la mirada de cada
espectador.
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«Pulmons» retrata la por de dos
joves que pensen a tenir un fill 
L'obra dirigida per Marilia

Samper i interpretada per
Carlota Olcina i Pau Roca
arriba a la Sala Beckett 




