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wPaco de Lucía torna als escenaris espanyols per clausurar el
24 Guitar Festival de Barcelona. El concert se celebrarà el diumen-
ge 16 de juny a l’Auditori Fòrum. Les entrades es podran adquirir
al web Theproject.es i a Ticketmaster a partir del dimecres 20 de
febrer. D’altra banda, el guitarrista andalús oferirà un segon i últim
concert a Catalunya aquest estiu al Festival Castell de Peralada, el
dimecres 7 d’agost. / Redacció

wBartomeu Marí serà renovat amb tota probabilitat avui com a
director del Macba per als propers anys. El contracte que el vincula
al museu acaba a l’abril. La decisió, que en principi està consen-
suada, s’oficialitzarà avui a la nova reunió de la comissió delegada,
en la qual participen representants de les institucions que formen
el consorci: Generalitat, Ajuntament, Fundació Macba i Ministeri
de Cultura. / Redacció

wL’espai de formació Obrador
de la sala Beckett es tras-
lladarà a partir del juliol i de
manera provisional al
Poblenou a causa dels proble-
mes immobiliaris que pateix la
sala. L’Ajuntament de Barcelo-
na aportarà 325.000 ¤ per re-
modelar una part de l’edifici,
en el qual s’instal·laran aules i
oficines de gestió. La sala de
Gràcia continuarà activa com a
espai per a la representació
d’espectacles. / Redacció

wL’artista Eva Lootz, la galeris-
ta Elvira González i la Col·lec-
ció d’Art Espanyol Contempo-
rani de la Fundació Juan
March són els premiats a la
tercera edició dels premis Arte
y Mecenazgo. La fundació re-
coneix amb aquests guardons
la feina de tots aquells impli-
cats en el procés de creació
i divulgació de l’art. L’entitat
ha destacat la dilatada trajectò-
ria i el caràcter pioner dels
premiats. / Redacció

La salaBeckett
traslladarà el seu
Obrador al Poblenou

Arte yMecenazgo
lliura els premis
de l’any 2013

N
o eren els Goya, ni
els Premis Nacio-
nals, que són ceri-
mònies dissenya-

des per ser televisades. Els
premis Ciutat de Barcelona
són municipals i guardonen
projectes de base, però aquí,
en els projectes petits, hi ha
el principi. Ho va dir l’equip
que sustenta l’Heliogàbal, el
petit bar de Gràcia que tanta
vivacitat cultural ha aportat
al barri, o Álvaro de la Peña,
el coreògraf que ha posat en
dansa La Caldera, SAT i El
Graner, o Jordi Casanovas,
dinamitzador de l’escena
catalana a la sala FlyHard, o
els arquitectes Manuel Rui-
sánchez i Francesc Bacardit,
que han remodelat la Fàbrica
de Creació Fabra i Coats, que
permet usos polivalents i
simultanis.
El lliurament dels premis

no va ser televisat, però
gairebé. Els vint guardonats
rebien muts la B de Barcelo-
na de mans de l’alcalde
Xavier Trias, posaven per a
la foto i després es projecta-
va un vídeo de dos minuts
amb les seves paraules. ¿Esce-

nificació audiovisual per do-
nar dinamisme a l’acte o me-
surament del minutatge per-
què no s’allargués la ceri-
mònia més del compte? A la
sala, encara recent el to crític
de la gala dels Goya, no hi va
faltar, mal pensats, qui va dir
que així, amb vídeo pautat,
els premiats no podien sor-
prendre amb una crítica. Va
passar al revés: els guardo-
nats donaven les gràcies i
eren els representants pú-
blics els qui mostraven la
seva preocupació per l’estat

de la cultura catalana. “Hi
ha una remor de malestar”,
deia Jaume Ciurana, tinent
d’alcalde, el qual advertia
que amb la salut financera de
l’Ajuntament no n’hi havia
prou per injectar tot el fuel
que caldria. Antoni Monegal,
del Consell de Cultura, oferia
el seu quart i últim informe
–se li acaba el mandat–:
“L’any passat estàvem millor

que aquest i cada vegada cos-
ta més conciliar el caràcter
de celebració d’un lliurament
de premis amb el panorama
desolador: les arts escèni-
ques han perdut el 30% d’es-
pectadors, els usuaris tenen
menys diners, la injusta pu-
jada de l’IVA fa més difícil
la possibilitat de recuperar-
se, la pèrdua de teixit cul-
tural de base és insostenible
i s’està afavorint la disminu-
ció del prestigi de la cultura
relegant-la a l’entreteniment
i el luxe”.
Clara Usón, premiada en

literatura castellana per La
hija del Este, va desitjar el
manteniment d’una Barcelo-
na oberta sense que perdi
cap de les seves identitats.
Josefa Contijoch va veure
reconeguda una llarga trajec-
tòria poètica, mentre el pre-
mi a Miquel Casacuberta per
la seva traducció d’Els papers
pòstums del Club Pickwick,
de Dickens, ha d’encoratjar
les editorials a seguir mo-
dernitzant els clàssics univer-
sals. Encara que es pensi
que no seran rendibles, són
les obres que romandran i
les que, finalment, donen
prestigi i acaben creant pú-
blic i lectors perquè la màqui-
na no s’aturi abandonada pel
rovell.c

Remordeneguit
Els premiats, amb l’alcalde Trias i membres del Consistori barceloní

PacodeLucía clourà el 24GuitarFestival
ambunconcert el 16 de juny al Fòrum

ElMacbadebat la renovaciódeBartomeu
Marí comadirector per als propers anys
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Els premis Ciutat de
Barcelona posen el
focus en projectes
de base que donen
vitalitat a la ciutat
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ElMinisteri d’Educació i Cultu-
ra va anunciar ahir la destitu-
ció de la directora de la Bi-
blioteca Nacional d’Espanya
(BNE), la badaloninaGlòria Pé-
rez-Salmerón, i la seva substitu-
ció per Ana Santos Aramburo.
Pérez-Salmerón va ser nomena-
da el 2010 per laministraÁnge-
lesGonzález-Sinde en substitu-
ció de Milagros del Corral, que
va renunciar al càrrec quanCul-
tura va decidir rebaixar-lo de

categoria, com a part de la polí-
tica de retallades. Després del
canvi de govern, el ministeri va
ratificar Pérez-Salmerón en el
càrrec per no entorpir la cele-
bració del tricentenari de la
institució. Un cop acabat, ahir
es va anunciar el nomenament
d’Ana Santos, que exercia el
càrrec de directora d’Arxius de
l’Ajuntament de Madrid. Tam-
bé es responsable de posar en
marxa el Museu de la BNE,
on va ser directora d’acció
cultural.c

Pérez-Salmerónés
destituïdade laBNE


