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Joan Miquel Oliver publicarà 
un nou llibre al setembre
Joan Miquel Oliver, fins l’any passat compositor, 
lletrista i guitarrista d’Antònia Font, publicarà al 
setembre un dietari personal sobre l’escalador 
mallorquí Miquel Riera. El nou llibre es titula 
Setembre, octubre, novembre i ofereix un retrat 
literari personal del món actual. L’obra arribarà a 
les llibreries de la mà de L’Altra Editorial. 

La SGAE convoca eleccions 
anticipades per al 2015
La junta directiva de la Societat General d’Autors i 
Editors (SGAE) va convocar ahir eleccions 
anticipades per al febrer del 2015. Els comicis 
arriben després que els socis rebutgessin els 
comptes i l’informe de gestió del 2013. La directiva 
també ha convocat una nova assemblea general 
per a un mes abans de les eleccions.

Rapejant amb 
Shakespeare  

en una deliciosa 
nit d’estiu

●● Lúdic. Somni d’una nit d’estiu fi-
gura entre les obres més represen-
tades de William Shakespeare i 
també és una de les que més ha ser-
vit d’inspiració per a altres creaci-
ons, com l’òpera de Benjamin Brit-
ten i fins i tot per a una cançó de The 
Queen. I això no és aliè al caràcter 
lúdic i fantasiós d’una obra que par-
la bàsicament de l’amor com un joc 
gairebé adolescent. Aquesta sinto-
nia entre el món adolescent i Sha-
kespeare, i el fet que el teatre no si-
gui una alternativa d’oci i plaer per 
a la immensa majoria dels adoles-
cents, fan que la versió del clàssic 
anglès que s’ha presentat al CCCB 
en el marc del Grec, amb una es-
plèndida direcció de Moisès Maicas, 
tingui un gran interès.  

● Per a joves. Shakespeare on the be-
at és un projecte de Carles Maicas i 
l’escriptora i dramaturga Anna So-
ler Horta covat a Mataró. Una lectu-
ra moderna, atrevida, tan respectu-
osa com traïdora a l’original, pensa-
da per a tots els públics però prefe-
rentment per al que ve de la 
infància, en què ha sigut públic cap-
tiu en els lloables programes de te-
atre a l’escola i que ha desconnec-
tat de les arts escèniques. 

● Feo1, al control. Amb una habilís-
sima combinació entre el text de 
Shakespeare i les rimes del hip-hop, 
l’espectacle fa vibrar, transmet 
emocions positives i mostra un 
magnífic treball de grup –7 actors i 
3 ballarins–. No és casualitat que la 
funció mostri una perfecta combi-
nació entre els rapejats i la paraula 
de Shakespeare. Els textos versio-
nats han sigut vigilats de molt a prop 
per Feo1, d’El Gremio, un dels patri-
arques del hip-hop. A la fi, una nit 
d’estiu amb un teatre per sentir-se 
bé, per riure i moure els peus, que 
se’n van sols amb la música del DJ 
Mario Nieto. L’espectacle té tots els 
elements per interessar un públic 
neòfit, que podrà descobrir com el 
teatre esdevé una diversió intel·li-
gent que parla de coses de les quals 
és important parlar i ho fa amb el 
seu propi llenguatge. Tots els insti-
tuts del país haurien de poder-ne 
gaudir.e

El traspunt
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El Prado estiueja al CaixaForum
tors nòrdics i del sud davant un ma-
teix tema”, va afegir l’experta.  

L’exposició també representa un 
repàs de la història de l’art, dels 
principals gèneres i tendències des 
del segle XIV fins a finals del segle 
XIX i exemplifica els diferents usos 
que van tenir aquestes obres, com la 
devoció privada, la lliçó moralitzant 
o senzillament el gaudi. Algunes 
d’aquestes pintures, com és el cas 
d’El paleta embriac, de Goya, són 
l’esbós d’una altra obra. En aquest 
petit oli es pot observar una diferèn-
cia transcendental respecte de 
l’obra final, El paleta ferit: mentre 
que a la preparatòria els dos homes 
que porten el ferit es riuen d’ell, a 
la definitiva estan molt seriosos.  

El colofó de la mostra vol demos-
trar precisament la relació íntima i 
lliure que els artistes i els destinata-
ris tenien amb aquestes petites jo-

ies. Es tracta d’una vella postal 
amb la imatge de la versió de la 
Mona Lisa del Prado. El 1911 un 
noi de 14 anys, impactat pel roba-
tori de l’obra original de Leonar-
do da Vinci al Louvre la nit ante-
rior, va relatar el succés. Un segle 
després, el 2012, el seu nét va do-
nar la curiosa postal al museu. 

Les obres que tenen l’honor de 
ser les més petites són dos retrats 
en miniatura, el de la reina Ma-
rianna d’Àustria –fet per un pin-
tor anònim madrileny– i el de 
Juana Galarza de Goicoechea –de 
Goya–. La peça més antiga és una 
còpia en marbre de dimensions 
reduïdes de l’escultura de l’Ate-
nea Pàrtenos. La més recent, la 
pintura de Francisco Pradilla del 
1906 La reina Joana la Boja reclo-
sa a Tordesillas amb la seva filla, 
la infanta Caterina. Les mirades 
més inquisitives trobaran en 
aquesta obra indicis de republi-
canisme: entre les joguines de la 
infanta hi ha una nina vestida de 
reina tirada per terra i, a la vora, 
un cavaller que travessa una co-
rona amb la llança.  

La bellesa captiva es va poder 
veure al Prado l’any passat. Esta-
va formada per 250 obres. A Bar-
celona se’n poden veure menys 
per qüestions d’espai i per motius 
de conservació.e

01. La bellesa captiva posa en diàleg l’esbós d’Apol·lo i la serp Pitó, de Rubens, i la pintura definitiva. La va fer un dels pintors 
que van treballar al seu taller, Cornelis de Vos. 02. Extracció de la pedra de la bogeria, de Hyeronimus Bosch. PERE VIRGILI

El museu presenta 135 petites grans obres a la mostra ‘La bellesa captiva’

La dita es capgira: el peix petit es 
menja el gros. El CaixaForum pre-
senta a partir d’avui l’exposició La 
bellesa captiva. Petits tresors del 
Museo del Prado, formada per 135 
pintures i escultures de petit format 
del museu madrileny d’artistes com 
el Bosch, Ticià, el Greco, Velázquez, 
Rubens, Poussin, Goya, Mengs, 
Watteau, Tiepolo i Fortuny. Miguel 
Zugaza, el director del Prado, va de-
finir la mostra com un “Prado por-
tàtil”, ja que fins ara mai havien dei-
xat tantes obres per a una mostra 
temporal. 

En les obres exposades el públic 
s’hi poden trobar, aguditzant la vis-
ta, un festí de detalls i curiositats: 
animals fantàstics, crucifixos d’on 
brolla sang, els objectes que es feien 
en un taller d’orfebreria al segle 
XIV, un maniquí de fusta articulat 
atribuït a Dürer, escenes exquisides 
amb els Reis d’Orient i algunes de 
l’infern que semblen un malson, en-
tre moltes altres. “Hi ha vida per tot 
arreu”, va afirmar Manuela B. de 
Mena, conservadora de pintura del 
segle XVIII i de Goya al museu i co-
missària de la mostra. “Hi ha el pa-
radís, l’infern, amor, odi, veritat, 
mentides i la confrontació de pin-
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Excepcional  
El Prado no 
havia deixat 
mai tantes 
obres per a 
una exposició 
temporal
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