
(COLOR) - Pub: PERIODICO ND CATALAN  Doc: 07095M  Red: 60%  Ed: Primera EDICION  Cb: 01  Enviado por:  
Dia: 02/02/2007 - Hora: 02:16

espectaclesicult
DIVENDRES

2 DE FEBRER DEL 200770 el Periódico

temsí

Orhan Pamuk viatja per sorpresa als EUA
LITERATURA 3 Després de cancel.lar els viatges promocionals a Alemanya i
Bèlgica, el premi Nobel turc va agafar un avió de la companyia Turkish Airli-
nes amb destí a Nova York, va informar ahir l’agència Anadolu. Als EUA té
previst donar conferències a diferents universitats. Pamuk ha rebut amena-
ces de nacionalistes turcs pels seus comentaris crítics sobre el genocidi con-
tra els armenis en la primera guerra mundial. Són els mateixos que el mes
passat van assassinar a Turquia Hrant Dink, periodista d’ètnia armènia.

L’assistència a les
sales de Barcelona
va créixer el 2006
TEATRE 3 Un total de 2.191.505 es-
pectadors van assistir als teatres de
la ciutat, cosa que suposa un aug-
ment de 117.802 persones respecte
al 2005, segons dades de l’Associa-
ció d’Empreses de Teatre de Catalu-
nya (Adecta). El creixement reflec-
teix la bona salut del sector, que va
tancar el 2006 amb un índex d’ocu-
pació del 57%, un punt més que
l’any anterior. El mètode Grönholm,
de Jordi Galceran, i Mamá, quiero ser
artista, de La Cubana, figuren entre
els muntatges més vistos.

Eiji Oue causa baixa
a l’OBC dos caps de
setmana per salut
MÚSICA 3 El titular de l’orquestra
simfònica catalana no assumirà els
seus compromisos aquest cap de set-
mana i el pròxim a l’Auditori per
problemes de salut. El primer pro-
grama, amb obres de Ravel, Szyma-
nowski i Mussorgski, el dirigirà Paul
Mann. El següent tindrà al podi Sta-
matia Karampini, una dona de 28
anys que ha dirigit orquestres euro-
pees importants. En lloc d’El lleó afa-
mat, de Rodríguez Picó, dirigirà
l’obertura d’Egmon, de Beethoven. La
resta del programa no varia.

Bigas i Neri planegen tornar a rodar junts
CINE 3 Bigas Luna va llançar Francesca Neri a la fama al concedir-li el paper
protagonista de Las edades de Lulú. Gairebé 18 anys després, l’actriu italiana
està a l’espera que el cineasta accepti la proposta de rodar una pel.lícula a
Itàlia que ella mateixa produirà. Bigas assegura que tots dos tenen ganes
d’afrontar aquest projecte encara sense títol, «una història d’amor plena
d’humor, situacions desesperades i emotius retrobaments». C. S.


