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RELIGIÓ El Papa bateja la filla
d’una parella casada pel civil
El Pontífex celebra el baptisme de 32 infants a la
Capella Sixtina i permet a les mares presents ali-
mentar-los donant-los el pit. 46
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TELEVISIÓ Cuatro inicia el rodatge
de la nova sèrie «Cita a Ciegas»
La nova comèdia, basada en una història argentina, s’emetrà diàriament
i estarà protagonitzada per Teresa Hurtado de Ory i Álex Gadea. 52

Una exposició sobre l'herència de
Picasso en l'art contemporani des-
prés de la seva mort, i dues sobre So-
rolla i Le Corbusier seran alguns dels
principals atractius de la tempora-
da artística de l'inici de 2014 als mu-
seus de Barcelona.

A partir del mes de març, el Mu-
seu Picasso mostrarà per primera
vegada, a escala global, la impor-
tància de Picasso en l'art contem-
porani en una exposició comissa-
riada pel prestigiós especialista
Michael Fitzgerald.

Sota el títol Post Picasso, l'expo-
sició reunirà 75 obres de 42 artistes
d'una dotzena de països de tots els
continents, entre ells els nord-ame-
ricans Jasper Johns, Fred Wilson o
Faith Ringgold, el congolès Chéri
Samba, els indis M.F. Husain i Atuld
Dodiya, els holandesos Folkert de
Jong i Rineke Dijkstra i l'argentí
Guillermo Kuitca.

El mateix museu exhibirà a par-
tir del pròxim  maig, Els paisatges de
Barcelona, les obres que el jove Pi-
casso va dedicar a l'espai urbà i al li-
toral de la ciutat, completades amb
fotografies d'època de diferents ar-
xius barcelonins. 

Arquitectura i pintura
D’altra banda, la Fundació Miró
reunirà a partir de març en Haver fet
un lloc on els artistes tinguin dret a
equivocar-se un recorregut per la
història del seu Espai 10 i el seu Es-
pai 13, que es consagra des de fa 35
anys a l'art més emergent, unes

sales per les quals han passat 249 ex-
posicions i 497 artistes.

Per la seva banda, CaixaForum
obrirà la temporada de l'any el prò-
xim 29 de gener amb una retros pec-
tiva dedicada a un dels arquitectes
més influents del segle XX, Le Cor-
busier, a través de pintures, projec-
tes i maquetes procedents de la
Fondation Le Corbusier de París i
del MOMA de Nova York, que pro-
dueix el projecte juntament amb La
Caixa.

A més, entre juny i setembre,

Caixaforum Barcelona reunirà  obres
del valencià Joaquim Sorolla en
què s'explora la seva relació amb el
mar i que permetran al públic co-
nèixer la visió més lliure i experi-
mental del pintor valencià.

També el Museu Nacional d'Art
de Catalunya (MNAC) desplegarà a
partir de juliol de 2014 una nova pre-
sentació de les col·leccions d'art
modern: la col·lecció d'art dels se-
gles XIX-XX, que abastarà fins als
anys 50 i ocuparà 5.500 metres
quadrats a la primera planta, on ara

hi ha part del Barroc, que al seu torn
passarà a la planta baixa al costat del
Renaixement.

A més, el MNAC exhibirà d'abril
a setembre, per primera vegada, l'o-
bra del pintor orientalista Josep Ta-
piró i, a finals d'any, la creació de
Carles Casagemas, l'artista íntim
amic de Picasso que es va suïcidar
amb 20 anys a París, i en el marc del
Tricentenari de la guerra de Suc-
cessió espanyola mostrarà la pintura
d'Antoni Viladomat.

Pel que fa al MACBA, en la tem-

porada 2014, destaca una exposició
sobre el Grup R com a «motor de
modernitat» (febrer-juny), grup del
qual van formar part Oriol Bohigas,
José Antonio Coderch, Joaquim
Gili o Antoni de Moragas. En aques-
ta línia dedicada a l'arquitectura
s'inscriuen també les exposicions
que el MACBA dedicarà a l'arqui-
tecte polonès Oskar Hansen (a par-
tir de juliol) i a Ignasi de Solà-Mo-
rales (juliol-novembre).

Cinema d’animació
D’altra banda, el CCCB presentarà
al març per primera vegada a Es-
panya l'obra de quatre figures es-
sencials del cinema d'animació,
poc conegudes pel gran públic,
però molt influents i referents en di-
versos àmbits de la creació con-
temporània. Es tracta del pioner de
l'animació rus establert a París La-
dislas Starewitch (1882-1965), el
mestre txec Jan Svankmajer (1934)
i els inclassificables germans bes-
sons Quay (1947), als quals el
MOMA va dedicar recentment una
antològica.

En el terreny de la fotografia, la
proposta més important serà l'ex-
posició que es podrà veure a Foto
Colectania a partir del 23 de gener
amb The Bikeriders (1962-1966) i
Uptown (1965), dues de les sèries
més emblemàtiques de Danny
Lyon, un dels principals impulsors
del «nou documentalisme» i il·lus-
tre representant del corrent de fo-
tògrafs compromesos (Concerned
Photographers).
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Els museus de Barcelona exposaran
Picasso, Sorolla i Le Corbusier aquest 2014

La pintura, l’arquitectura i el cinema d’animació centraran la programació de la nova temporada artística a la ciutat

Imatge d’arxiu de l’exposició sobre Picasso que es va celebrar a Cadaqués el juliol de 2010.
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Un total de 46 candidats d'onze
països diferents han presentat els
seus currículums per a la selecció
d'un nou director artístic i de pro-
ducció del Gran Teatre del Liceu de
Barcelona, càrrec que queda va-
cant després de la marxa de Joan
Matabosch al Teatro Real de Ma-
drid.

Els currículums rebuts en com-
pliment de les bases de convoca-
tòria pública són d'un «alt perfil
professional», segons va informar

ahir el Liceu en un comunicat.
Un cop acabada aquesta primera
fase, els candidats seleccionats
començaran a rebre la informació
relativa al model artístic del Teatre
i la resta d'informació perquè pu-
guin presentar la seva proposta.

D'acord amb les bases, el nou
director artístic haurà de tenir
«perfil internacional, experiència
acreditada i adequar-se a l'actual
model de programació artística i
als paràmetres de sostenibilitat
econòmica del Liceu», segons les

fonts.
La selecció es realitzarà al llarg

dels tres pròxims mesos amb l'ob-
jectiu que la incorporació del nou
director artístic es produeixi abans
de l'1 de setembre del 2014 i men-
trestant Joan Matabosch seguirà
executant la programació de la
temporada actual.

Joan Matabosch, un professio-
nal de reconegut prestigi inter-
nacional, feia gairebé dues dèca-
des que exercia el càrrec de direc-
tor artístic  del Liceu barceloní. 
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El Liceu busca nou director artístic Troben les primeres restes de
dinosaures a l'Aràbia Saudita 

Un equip d'investigadors inter-
nacionals ha localitzat les primeres
restes de dinosaures a l'Aràbia Sau-
dita, després d'identificar-ne dos ti-
pus a la costa del Mar Roig de fa més
de 72 milions d'anys, segons va in-
formar ahir i el diari saudita Al Me-
dina. Els científics van descobrir
parts de la cua d'un «Titanosaurus»,
un tipus de dinosaure vegetarià
que feia almenys 20 metres, i les

dents d'un altre dinosaure. «Aquest
descobriment és important no no-
més pels fòssils trobats, sinó pel fet
d'haver pogut identificar-los» va
dir Benjamin Ker, responsable de
l'estudi i investigador a la Universi-
tat d’Upsala (Suècia).

L'escassetat de fòssils a la pe-
nínsula Aràbiga es deu al fet que les
roques sedimentàries es van con-
centrar a les valls i rius en l'època en
què hi havia pocs dinosaures.
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