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Corella avorta el projecte 
de dansa de Figueres
Ángel Corella renuncia al projecte de l’Esco-
la de Dansa de Figueres. La dissolució de la 
companyia de Barcelona per problemes eco-
nòmics i la impossibilitat de fer-ne una de 
clàssic al Liceu han portat Corella a abando-
nar l’escola perquè “seria estúpid formar ba-
llarins perquè marxin a  l’estranger a actuar”.

La galeria Joan Prats 
tanca la seu històrica
La galeria barcelonina Joan Prats s’ha vist 
obligada a tancar la seu històrica de la rambla 
de Catalunya i traslladar-se al carrer Balmes. 
El canvi es deu a la pujada dels lloguers deri-
vada de la llei d’arrendaments urbans. Faran 
una última mostra per recordar els seus 38 
anys de trajectòria.

L’Any Espriu es posa 
una “boníssima nota”

 
L’Any Espriu ha organitzat gairebé 
800 activitats. Segons la conselleria 
de Cultura, el públic assistent frega 
les 1.400.000 persones. A més, 
s’han venut més de 21.000 llibres 
dedicats al poeta de Sinera. 

JORDI NOPCA  
BARCELONA. “L’Any Espriu ha ser-
vit per enlairar l’obra de l’escriptor, 
per tornar-lo a posar d’actualitat, 
reactualitzar-ne el llegat i aconse-
guir que el perfil de la seva obra s’ha-
gi precisat”, deia ahir Ferran Mas-
carell, el conseller de Cultura de la 
Generalitat. Una mica abans, el co-
missari de l’efemèride, Xavier Bru 
de Sala, en repassava les principals 
fites: s’han organitzat 779 activitats 
–de les quals 739 han estat a Catalu-
nya i 40 a l’exterior–, hi han col·la-
borat més de 300 organitzacions di-
ferents, entre institucions públi-
ques i privades, i el públic assistent 
ha estat d’1.377.826 persones. 

Des d’una triple capitalitat –Bar-
celona, Arenys de Mar i Santa Co-
loma de Farners– s’han coordinat 
conferències, exposicions, clubs de 
lectura, tallers, rutes literàries, con-
certs i representacions teatrals. 
“Objectivitzant les dades, podem 
dir que l’Any Espriu tanca amb una 
boníssima nota –va assegurar Mas-
carell–. Estic convençut que marca 
una tendència, una manera d’arti-
cular els operadors que durarà molt 
de temps”.  

Segons el dossier presentat ahir, 
el cost de les activitats, que ha estat 
de 933.468 euros, s’ha de ser divi-
dir entre l’aportació del departa-
ment de Cultura (473.468 euros) i el 

que s’ha aconseguit a través 
d’aportacions de patrocinadors 
(460.000 euros). Hi ha un segon 
apartat de patrocinis en forma de 
serveis d’activitats que sumen 
634.300 euros, i en el qual queda-
rien incloses les banderoles a la 
ciutat de Barcelona (8.000 eu-
ros), la retransmissió a TV3 del 
concert del centenari a Arenys 
(114.400 euros) i la frase del dia 
present en diversos mitjans de 
comunicació (507.900 euros), 
una activitat que ha tingut un im-
pacte estimat de 159 milions. “La 
frase del dia és el que potser ca-
racteritza més l’Any Espriu. Vaig 
passar molts caps de setmana se-
leccionant-ne”, va dir Bru de Sa-
la, que va afegir que el material 
espriuà hauria donat “per a deu 
anys més de frases”.  

Salvador Espriu a Can Barça 
També l’activitat editorial en re-
lació a Espriu ha augmentat. 
S’han posat a la venda una vinte-
na de títols, entre reedicions i no-
vetats, i se n’han venut 21.681 
exemplars. El llibre que ha tingut 
una repercussió més gran ha es-
tat la biografia d’Agustí Pons, Es-
priu, transparent (3.266 exem-
plars). De l’obra d’Espriu, els lli-
bres més venuts han estat Antí-
gona (2.184 exemplars) i el recull 
inèdit de pròlegs Ocnos i el parat 
esglai (1.913 exemplars). En 
l’apartat expositiu, la mostra més 
popular ha estat, observant no-
més les xifres, Espriu, escriptor, 
instal·lada al Camp Nou, al costat 
de les copes del Barça, per on han 
passat 943.893 persones.e

Un dels moments del concert del centenari d’Espriu que es va fer a 
Arenys el dia 10 de juliol del 2013. CRISTINA CALDERER

A les gairebé 800 activitats programades 
hi han assistit gairebé 1.400.000 persones

Mostra de teatre amateur 
El TNC acollirà el 28 i 29 de juny 
quatre muntatges de companyies 
d’aficionats, escollides dins la Fe-
deració de Grups Amateurs, que 
posaran en escena obres de Pitar-
ra, un autor molt representat fora 
dels circuits oficials.  

Els ‘Singlots poètics’ 
amb el català d’avui
Fins avui, si es volia llegir Pitarra, 
només es podia fer recorrent als 
dificultosos textos originals que 
havia editat Innocenci López –fun-
dador dels setmanaris satírics La 
Campana de Gràcia i L’Esquella de 
la Torratxa– des de la llibreria Es-
pañola i que havien sigut un cert 
fenomen editorial. Arola Editors 
publica ara de nou els Singlots po-
ètics (1864-1867), divuit comèdies 
que suposen els dos primers vo-
lums del teatre complet de Serafí 
Pitarra revisat –com ell hauria de-
fensat– amb el català que ara es 
parla perquè sigui més entenedor. 

Una imatge de la pel·lícula ‘La ladrona de libros’,  
la banda sonora de la qual és de John Williams. FOX

Per a més informació 
Participeu en l’interactiu ‘El joc dels Oscars’ 

www.oscars2014.ara.cat
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Els compositors nominats 
a l’Oscar agafen la batuta

L’Acadèmia va celebrar ahir un recital amb orques-
tra simfònica dirigit pels cinc autors de les bandes 

sonores nominades. Pel Royce Hall hi van passar el 
francès Alexandre Desplat (Philomena), el dotze ve-
gades nominat i mai premiat Thomas Newman (Al en-
cuentro de Mr. Banks), el debutant i tanmateix favo-
rit Steven Price (Gravity), els indies Owen Pallett i Wi-
lliam Butler (Her), i el veterà i reverenciat John Willi-
ams (La ladrona de libros). Per torns, cadascú va dirigir 
una suite de la banda sonora nominada.  

Entre peça i peça també van sonar les quatre can-
çons nominades, però no amb els intèrprets que actu-
aran diumenge a la gala: la cantant Jill Scott va fer el 
Happy de Pharrell Williams, l’actriu Cristin Milioti va 
cantar The Moon song, un concursant de The Voice va 
interpretar l’Ordinary love dels U2 i l’autora de Let it go, 
Kristen Anderson-Lopez, va cantar el seu propi tema.

I ara neixen els premis  
a les millors localitzacions

Ja ho deia Woody Allen a Annie Hall: “Per què do-
nen tants premis a Los Angeles? Aquí sempre es-

tan donant premis. Millor dictador feixista: Adolf Hit-
ler”. En els últims anys, l’obsessió per recompensar 
les pel·lícules s’ha contagiat al conjunt dels Estats 
Units i ara, durant els mesos anteriors als Oscars, no 
hi ha dia sense notícies sobre un nou premi, ja sigui 
de la crítica d’Alabama o Dakota del Sud, o d’un dels 
sindicats de guionistes, directors de fotografia o de 
tècnics de so. Però ahir la febre dels premis va arri-
bar a un punt sense retorn amb l’anunci de la prime-
ra edició del premi del Location Managers Guild, és a 
dir, del sindicat dels caps de localitzacions, que s’en-
carreguen de trobar els exteriors reals on es filmen 
algunes pel·lícules i sèries de televisió i aconseguir 
els permisos per accedir-hi. Entre els nominats, òb-
viament, no hi podia faltar Nebraska: un film que re-
coneix la importància de les localitzacions en el seu 
títol és, clarament, el gran favorit d’uns guardons 
que s’anunciaran el 29 de març. La gran pregunta és 
ara quant trigaran a organitzar els seus premis el sin-
dicats d’elèctrics, el de foquistes o el de scripts. 


