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Els actors alemanys de «2666». 

Breus

CLAUDIO ONORATI/EFE

Vuit minuts a Berlín, 30 a Holanda, una hora a Bèlgica i col·lapse a Es-
panya. L'ingent demanda d'entrades per veure els Rolling Stones el 25
de juny a Madrid va provocar ahir el bloqueig de la venda per Internet
i una allau de queixes a les xarxes socials. Si a d'altres parades europees
de la seva gira «14 On Fire Tour» les localitats es van esgotar ràpidament,
a Espanya l'allau de peticions va ser tal que el sistema informàtic va fa-
llar gairebé tot el matí d’ahir. Als llocs de venda físics les cues reals van
arribar a superar el quilòmetre. Les 54.000 entrades de l'aforament del
Santiago Bernabéu es venen a preus de 85 i els 225 euros.

MADRID | EFE

Cues virtuals i col·lapse real en la venda
d'entrades dels Stones al Bernabéu

MÚSICA

El conseller de Cultura, Ferran Mascarell, i el de Justícia, Germà Gor-
dó, van participar ahir a l'acte de reconeixement de l'Institut d'Estudis
Aranesi com a acadèmia i autoritat lingüística a Catalunya de l'occità,
aranès a l'Aran. L'Acadèmia es constituirà al mes d'agost i en formaran
part 21 membres. Mascarell va dir que és tracta d'una '«eina impres-
cindible» que ha de garantir la continuïtat de l'aranès i '«protegir, divulgar
i normalitzar la llengua». Gordó, en un discurs íntegrament en aranès,
va afegir que l'Acadèmia ha de ser una autoritat científica.
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L'Acadèmia de l'occità, aranès a l'Aran,
es constituirà a l'agost amb 21 membres

LLENGUA

Itàlia ha recuperat dos quadres atribuïts als postimpressionistes fran-
cesos Paul Gauguin i Pierre Bonnard, robats a Londres el 1970, que un
treballador de la Fiat de Torí qui ignorava el seu valor va tenir durant
40 anys penjats a la cuina de casa. El ministre de Cultura italià, Dario
Franceschini, va relatar ahir en una roda de premsa la rocambolesca
història i recuperació d'aquests dos quadres. Les dues teles són Fruits
sud uneix table ou nature au petit chien de Gauguin, valorada entre 15
i 35 milions, La femme aux deux fauteuils, atribuïda a Bonnard i amb
un valor estimat d’uns 600.000 euros. 
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Itàlia troba dos quadres robats de
Gauguin i Bonnard penjats en una cuina

ART

Del 3 al 6 d’abril tindrà lloc a la Factoria Cultural Coma-Cros de Salt
el primer seminari de formació Educar i Viure amb Art, organitzat per
ConArte Internacional i la Càtedra UNESCO de Polítiques Culturals i
Cooperació de la UdG. Es tracta d’un seminari de formació pedagògi-
ca i metodològica que aplegarà més d’una setantena de docents, edu-
cadors i artistes. L’objectiu principal és donar eines de comprensió i ac-
tuació directament lligades a les arts i al patrimoni cultural amb la fi-
nalitat de fomentar l’aprenentatge, la convivència i la inclusió social.
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Un seminari de la UdG tracta la capacitat
educativa de les arts i el patrimoni

LLETRES

Àlex Rigola, actual director de la
secció de teatre de la Biennale de
Venezia, fa mesos que prepara la
versió alemanya de 2666 que s'es-
trenarà avui, 3 d'abril, a la Schau-
bühne de Berlín. L'espectacle, la
versió catalana del qual va ser es-

trenada al Festival Barcelona Grec
el 2007, i que es va veure a Tem-
porada Alta de Girona, compta
amb els actors de la companyia del
mític teatre berlinès (Robert Bey-
er, Jule Böwe, Christoph Gawenda,
Franz Hartwig, Ingo Hülsmann,
Urs Jucker, Eva Meckbach, Sebas-

tian Schwarz, Regine Zimmer-
mann), amb Max Glaenzel per
l'escenografia, Albert Faura per la
il·luminació i Nina Wetzel pel ves-
tuari. La traducció de l'adaptació
teatral d'Àlex Rigola i Pablo Ley a
l'alemany ha anat a càrrec de Flo-
rian Borchmeyer.
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Rigola estrena el «2666» de
Bolaño en alemany a Berlín
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