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ART!El detectiu holandès
ArthurMarca ha anunciat la
recuperació de les dues obres
robades del museu Scheringa,
d’art realista, de Spanbroek
(Holanda), el 2009: l’aiguada
Adolescència, de Salvador
Dalí (1941), i l’oli LaMusici-
enne (1929), de Tamara de
Lempicka, que es mostra en
un vídeomusical deMadonna
per a la revistaVogue (1990).
El detectiu, que va actuar de
mitjancer, ha dit que les obres
estan en bon estat i ja són a
mans de la policia. / Redacció

Troben dues obres
robades deTamara
de Lempicka i Dalí

PabloMilanés actua
avui al Portalblau,
aEmpúries
MÚSICA!Elcantautorcubà
PabloMilanésprotagonitza
avuial festivalPortalblaude
l’Escalael seuúnicconcert
d’aquestestiuaCatalunya.
Milanés repassarà la seva tra
jectòria, ambmésdecinquanta
àlbums, ipresentarànoves
creacions.L’actuació tindrà lloc
a la recentment remodelada
àgoragregadel jacimentd’Em
púries, ques’estrenacoma
escenarideconcerts. /Efe

L’arquitectaÀngels
Castellarnau guanya
elTerraAward 2016
ARQUITECTURA!L’arquitecta
ÀngelsCastellarnauhaobtin
gut elTerraAward2016, el
prestigiós premi internacional
d’arquitectura contemporània
de terra, en la categoria d’ha
bitatge individual, en elmarc
delXIICongrésMundial
dedicat a aquestes tècniques
celebrat aLió.Aquest projecte
d’habitatge sostenible–quede
fet és la casade tàpia onviu
l’arquitecta aAyerbe (Osca)–
va ser seleccionat entre els
mésde350presentats d’arreu
delmón. /Redacció

PANORAMA

ElGrecesdisparagràcies al teatrede
Miller i arriba als 105.961 espectadors
Després d’un enorme retard, el concurs per dirigir el festival s’anunciarà al setembre

JUSTO BARRANCO
Barcelona

ElfestivalGrec,elfestivald’estiude
Barcelona, tanca aquest diumenge
la seva 40 edició havent disparat la
seva xifra d’espectadors fins als
105.961–el2015envatenir89.687–
, acostantse als que aconseguia
abans que la crisi econòmica s’em
portésunapartdel’audiència.Això
sí, aquest any, l’últimdeRamonSi
mó com a director després de cinc
edicions, al Grec hi ha hagut una
forta recomposició del públic: a les
temporadespassades lamúsicaera
el factor que permetia al festival
sortir del clot de la crisi i guanyar
espectadors,peròaquestanyhaes
tat el teatre el que ha donat la cam
panada. I en concret l’ha donada el
teatred’ArthurMiller.
Delgrandramaturgnordameri

cà, exmarit deMarilynMonroe, hi
havia dues produccions al festival:
la inaugural, Les bruixes de Salem,
protagonitzada per Lluís Homar, i
El preu, protagonitzada per Pere
ArquilluéiRamonMadaula.Ientre
les dues han reunit més de 28.000
espectadors –El preu ha estat l’es
trella del festival amb 17.245–, una
quarta part del total del Grec. Això
ha permès que el teatre sumi
67.664 espectadors, dos terços del
total,quanl’anypassatnomésenva

reunir38.330.Ial’inrevés:siel2015
lamúsicaanavadebracetambelte
atre amb36.228 espectadors gràci
es als cinc concerts deSerrat alTe
atreGrec,aquestanys’haquedaten
21.176.Ésunbalançglobalmésque
notable que va fer que ahir Ramon
Simó s’acomiadés emocionat re
cordant els seus cinc anys de pro
gramació del festival durant els

quals creu que ha aconseguit, com
es va proposar, parlar del present i
ser marcadament polític, interna
cionalitzar l’escena catalana i
atreureunpúblic transversal.
Simó conclou el seu treball el 30

de setembre i el seu successor ja
hauria d’estar nomenat fa temps
per poder prendre el relleu. Però
tot ique l’anteriorequipdeCultura

de Barcelona enComú, encapçalat
per Berta Sureda –que deixarà de
ser comissionada de Cultura al se
tembre–, va anunciar diverses ve
gades durant l’últim any la convo
catòria de la plaça, finalment se’n
vasense ferho ipassantli eldossi
er al PSC, el líder municipal del
qual, Jaume Collboni, acaba d’as
sumir l’àrea de Cultura. Ahir va
anunciarqueelconcursespublica
rà finalment aquest setembre i que
s’elegiràelguanyadoralnovembre.
Collboni va dir que el Grec de la

sevaetapahad’estarmarcatperser
unplanterdel talent local,per la in
ternacionalització i per ser ambici
osos amb la qualitat, ja que va dir
que el festival no ha de perdre el
punt d’avantguarda i de prescrip
tor,d’“anardospassosperdavant”.
Tot això, va reconèixer, costa di
ners, i va dir que lluitarà perquè el
Grectinguimésqueelstresmilions
d’euros actuals –molt menys que
abansde la crisi–per ser el “princi
pal llocde trobadaescènicdeCata
lunya”. També va apuntar que cal
alliberar el Grec de “la feixuga càr
rega”de ser la temporadad’arts es
cèniquesque Barcelonanotéal’es
tiu.Varecordarque,adiferènciade
fadècades, laciutatésplenadegent
a l’estiu, i que hi ha d’haver oferta
cultural com “a la gran majoria de
ciutatseuropees”.!

JORDI ROVIRALTA

Jaume Collboni i Ramon Simó ahir al balanç del festival Grec

J. BARRANCO Barcelona

La Comunitat deMadrid que pre
sideix Cristina Cifuentes va anun
ciar ahir que fitxa Àlex Rigola per
dirigir una de les dues sales grans
del seu vaixell insígnia teatral, els
TeatrosdelCanal.Enconcret,Àlex
Rigola dirigirà la Sala Verde, de
778 localitats, mentre que la co
missària d’arts escèniques, Natalia

Álvarez Simó, es farà càrrec de la
Sala Roja, de 843. Tots dos succei
ran Albert Boadella –que va pre
sentar recentment la seva última
temporadadesprésdevuitanysala
institució– apartirdel cursvinent.
Rigola (Barcelona, 1969), que va

dirigir durant vuit anys el Teatre
Lliure i actualment està al capda
vantde laBiennaldeTeatredeVe
nècia, i que havia sonat en els úl

tims mesos per al festival Grec de
Barcelona, havia assenyalat queno
volia tornar a dirigir una institució
teatral sencera perquè necessita
tempsperalessevespròpiesobres,
amb les quals ha aconseguit èxits
internacionals com l’adaptació de
lanovel∙la2666deRobertoBolaño.
Però finalment s’ha deixat seduir
perlapropostad’estaralcapdavant
de laprogramaciód’unasola sala.

Segons laComunitat deMadrid,
alaSalaVerde“Rigoladuràaterme
una profunda tasca entorn del fet
teatral amb la mirada posada en
l’escena internacional però sense
oblidar el treball espanyol”. Per la
seva banda, Álvarez Simó, que ha
treballat en el programa d’arts es
cèniques del Museu Reina Sofía,
tindràalaSalaRoja“unaimportant
programacióalvoltantdeladansai
la nova creació llatinoamericana”.
PelGovernautonòmic, totsdosen
fortiran “el paper de Madrid en
l’àmbit de les arts escèniques asse
gurant l’accés de tots els madri
lenys al millor de la cultura nacio
nal i internacional”.!

ÀlexRigola codirigirà elsTeatros
delCanal de laComunitat deMadrid


