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CULTURA I SOCIETAT 

El col·leccionista Antoni Vila
Casas, la galeria Soledad Lorenzo,
la crítica Elena Vozmediano, el
comissari Vicent Todolí i la revis-
ta colombiana Art Nexus van ser
anit alguns dels guardonats amb
els premis GAC 2012 - V Nit del Ga-
lerisme, que van retre homenatge
a Richard Hamilton; l’artista, co-
negut com a pare del pop art, ha-
via exposat en diverses ocasions a
la galeria Cadaqués, una població
on tenia casa.

El sector de les galeries d'art ca-
talanes va atorgar ahir els premis
GAC 2012, amb els quals es vol
promoure el paper de les galeries
i «prestigiar l'excel·lència de tots els
agents que hi col·laboren», se-
gons que va explicar abans de
l'acte de lliurament el president del
comitè dels premis, Albert Gran.

Molt vinculat a la Costa Brava
El protagonista de la vetllada va ser,
sens dubte, el ja difunt Richard Ha-
milton, considerat el pare del pop
art i l’artista britànic més rellevant
del segle XX. El premi honorífic,
que va recollir el seu fill Rod, des-
taca la universalitat de l'obra de
Hamilton i la seva vinculació amb
Catalunya, on va exposar diverses
vegades a la Galeria Cadaqués,
ubicada a la població de la Costa

Brava, en la qual tenia casa.
Mort al setembre de 2011, Albert

Gran va rememorar que quan se li
va notificar a Hamilton que li lliu-
rarien el premi honorari dels GAC
«va estar molt content i fins i tot va
fer broma sobre el seu estat de sa-
lut i sobre si podria venir o no a re-
collir-lo».

La galeria Soledad Lorenzo va
ser guardonada en reconeixement
als vint-i-cinc anys de carrera,
«durant els quals ha seguit una lí-
nia coherent i definida en les
avantguardes espanyoles». Entre
els seus artistes més representati-
us hi ha Pello Irazu, Pedro Mora,
Tàpies, Perejaume; Paul McCart-
hy, Miquel Barceló o Erik Schmidt.

En l’apartat de col·leccionisme,
els premiats exaequo van ser Han
Nefkens i Antoni Vila Casas en
valorar el jurat «el seu compromís
ferm amb Catalunya, convertint-se
en vehicles d'interacció amb el
context internacional». Finalment,
també es va premiar la crítica ma-
drilenya Elena Vozmediano. 
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El britànic, reconegut com
a pare del «pop art», havia
residit a Cadaqués i hi havia
exposat en nombrosos cops



La V Nit del Galerisme
premia Antoni Vila Casas
i homenatja Hamilton

Cultura destinarà uns 14 milions
a subvencions, igual que el 2011

L’Institut Nacional de les Arts
Escèniques i la Música, l’INAEM,
dependent del Ministeri de Cultu-
ra, destinarà 14.359.140 euros a
les ajudes a la música, la dansa, el
teatre i el circ en aquesta convo-
catòria pública de 2012, la matei-
xa xifra invertida l’any passat.

El termini per a la presentació de
projectes per accedir als ajuts fi-

nalitzarà el proper 29 de febrer.
De la quantitat total que Cultu-

ra destina a les arts escèniques i
que el 2011 van augmentar un
1,5% respecte a l’any anterior,
6.947.180 euros estan destinats a
programes de música, lírica i dan-
sa; mentre que 7.411.960 són per a
programes de difusió, desenvolu-
pament, preservació i comunica-
ció d’activitats teatrals i circenses. 
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Des del seu naixement com a for-
macions musicals a mitjans del
segle XIX, les cobles-orquestra
han estat testimoni de la història
catalana, del desenvolupament de
la nostra societat i les representa-
cions festives i populars que ens
són pròpies. Basant-se en aquestes
formacions nascudes a l’Empordà,
el Museu de la Mediterrània va ar-
rencar el 2009 un projecte de re-
cuperació del patrimoni musical,
coordinat pel tenorista Jordi Moli-
na; i aquest febrer, el cicle Fer de
músic l’aproparà a la ciutadania.

Any rere any, els Observatoris Et-
nològics de Catalunya dels quals el
museu és membre celebren els
Tallers i Jornades de Memòria Oral;
i en aquest marc, Torroella acolli-
rà aquest febrer dues activitats
que volen acostar la memòria re-
cuperada a la població.

Contemporanis i clàssics
El primer d’aquests actes es durà a
terme aquest dissabte, i consistirà
en la presentació de la segona part
de l’audiovisual Personatges histò-
rics. Va ser el 2009 quan es van co-
mençar a realitzar tot d’entrevistes
a músics històrics, vinculats a les
orquestres de la vila; l’objectiu d’a-
quests enregistraments no era d’al-
tre que recuperar, documentar i do-
nar a conèixer el testimoni d’unes
persones que han viscut de pri-
mera mà una pàgina molt impor-
tant de la història musical del país. 

L’audiovisual que es presenta
dóna continuïtat al primer treball
i mostra les entrevistes fetes durant
el 2010 al compositor i musicòleg
Lluís Albert; el fiscornaire Josep Ri-

umalló; el trompetista Joan Sa-
durní; i al tenorista i constructor de
canyes Josep Gispert.

La segona activitat, que se cele-
brarà el dissabte de la setmana
vinent, també té com a protago-
nista un músic destacat de Tor-
roella, però que en aquest cas va
desaparèixer ara ja fa 50 anys. Es
tracta de Vicenç Bou, que centra-
rà una taula rodona al mateix mu-
seu.

Des de l’equipament se’l defi-
neix com «un dels músics més

grans que ha donat la vila de Tor-
roella de Montgrí, referent de la
música popular a Catalunya i un
dels compositors amb més fama en
el camp de la sardana». Bou va néi-
xer dins d’una família de músics, i
aquesta vinculació familiar va fer
que només amb quinze anys co-
mencés a tocar amb la cobla La
Lira.

Com a compositor, es destaca
que en va escriure més d’un cen-
tenar; i entre d’elles, com expliquen
des del museu, «algunes de les
més escoltades i ballades de tots els
temps com Girona Aimada (1921)
o Llevantina (1922)», entre altres.  

Per recordar la seva figura, el ci-
cle Fer de músic organitza una
taula rodona amb Albert Bou, Llu-
ís Albert i Jaume Nonell, que esta-
rà dirigida per Oriol Oller, musi-
còleg i director de l’escola de cobla
Conrad Saló. L’acte acabarà festi-
vament, amb una ballada de sar-
danes del mateix Bou. 
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El Museu de la Mediterrània
apropa a la ciutadania els
músics històrics de Torroella
L’equipament, que treballa per recuperar el patrimoni a través de les

cobles-orquestra, organitza diverses activitats al cicle «Fer de músic»


El coreògraf brasiler Ismael Ivo
i el director teatral Àlex Rigola se-
guiran al capdavant de les divisions
de Dansa i Teatre, respectivament,
de la Biennal de Venècia. Aques-
ta és la institució responsable dels
principals esdeveniments culturals
de la ciutat italiana, entre ells la fa-
mosa Mostra de Cinema.

Segons que ha informat la Bi-
ennal en una nota, el seu Consell
d’Administració va ratificar ahir Ri-

gola, el director resident d’El Ca-
nal - Centre d’Arts Escèniques de
Salt i Girona, per al bienni 2012 -
2013. El seu càrrec seguirà sent el
de director de Teatre, que ja ostenta
des de 2010.

Així doncs, Rigola prosseguirà
un cicle de treball centrat en les ac-
tivitats formatives «partint de l’è-
xit de l’experiència el 2010 - 2011».
Al bienni anterior, s’indica a la
nota, el director català «havia fet
pròpies les aspiracions de la Bi-
ennal, integrant un festival de
grans directors en un laboratori in-
ternacional de formació i espe-
cialització».

«L’experimentació d’aquesta
nova fórmula “festival - laborato-
ri” ha tornat a Venècia al centre del

debat sobre les arts escèniques
contemporànies, no només per
la participació de la premsa na-
cional i estrangera, sinó també
per l’àmplia implicació de joves,
professionals i aficionats», pros-
segueix.

Programes internacionals
D’altra banda, la Biennal ha con-
firmat per a enguany a Ivo com a
responsable de l’àrea de Dansa,
lloc que ocupa des de 2005, per
permetre la continuïtat necessària
en l’activitat formativa del sector.

«Ivo ha contribuït a refundar i
qualificar durant els primers tres
anys l’Arsenal de la Dansa de Ve-
nècia amb programes d’intercan-
vi internacionals», explica l’entitat.
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El resident d’El Canal de
Salt - Girona prosseguirà un
treball «partint de l’èxit de
l’experiència 2010 - 2011»



Àlex Rigola tornarà a dirigir la secció
teatral de la Biennal de Venècia

La figura del compositor Vicenç Bou centrarà una taula rodona.
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«Fer de músic» s’emmarca a
les Jornades de Memòria Oral
organitzades pels Observatoris
Etnològics de Catalunya

Un audiovisual d’entrevistes
a músics i una taula rodona
sobre Vicenç Bou aproparan
els personatges a la població

El ja difunt Richard Hamilton.
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